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NEDİR ?
z
z

z
z

Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası
Koruyucu çocuk sağlığı, tütün ve alkol
kontrolü, kronik hastalıklar ve kontrolü
alanlarında
toplum sağlığı girişimlerinin geliştirilmesi
rekabetçi teklif

Hibe programı
z

z

Dünya Bankası tarafından finanse edilen
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin önemli bir
bileşenini oluşturmaktadır ?!
Aile hekimleri tarafından sağlanan bireysel
sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların
önlenmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak
amacıyla geliştirilecek topluma yönelik
müdahaleleri desteklemektedir. ?!

Diğer amacı!
z

z

Büyük ölçekli sağlık müdahaleleri ve
programları düzenlemek, geliştirmek,
yürütmek ve değerlendirmek amacıyla kar
amacı gütmeyen hükümet dışı yasal/tüzel kişi
ve kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri, vakıflar,
dernekler vs.), kapasitelerini güçlendirmektir.
Yalnızca öncelikli alanlarda ve topluma
dayalı sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların
önlenmesi faaliyetlerine yönelik teklifler !

Nasıl anlatsam!
z

z

Sağlık alanında çoğulculuğun geliştirilmesi, STÖ kapasitesinin
güçlendirilmesi ve toplum sağlığı sorunlarına toplum tarafından
kabul edilebilir çözümlerin bulunmasında sosyo-kültürel,
kurumsal ve ekonomik açıdan uygunluğa dayanan yenilikçi,
toplum merkezli ve kanıta dayalı sağlık müdahaleleri önemlidir.
Projelerde vurgulanması gereken hususlar, müdahalenin
kendine özgü ve açık tanımı, mevcut ortamlarda nasıl
yürütüleceği, bu müdahalelerden doğrudan ve dolaylı olarak
kimlerin yararlanacağı, sonuç göstergelerinin neler olacağı,
nasıl ölçülecekleri ve etkinliği ölçecek uygun yöntemin ne
olacağıdır.

Ne kadar?
z
z

z

Toplam 2 milyon ABD doları hibe tutarı için
fon kullanımı tek aşamalı .
Davet en az 50.000 en fazla 200.000 ABD
doları tutarındaki azami 1 yıl süreli projeler
için.
Teklif daveti, bu fonlardan yararlanmak
isteyen kar amacı gütmeyen hükümet dışı
yasal/tüzel kişi ve kuruluşlara açık.

Projenin beş bileşeni
z
z
z
z
z

Bileşen A: Etkili Yönetim için SB’nın Yeniden
Yapılandırılması
Bileşen B: Sağlık Sigortası Fonu Kurumsal
Kapasitesinin Kurulması
Bileşen C: Sağlık Hizmetleri Sunumunun Yeniden
Düzenlenmesi
Bileşen D: İnsan Kaynakları Kapasitesinin
Güçlendirilmesi
Bileşen E: Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bilgi Yapısının
Kurulması

Alt bileşenleri
z

z

z

z

Alt Bileşen C.1: Temel Sağlık Hizmetleri için Aile Hekimliğinin Getirilmesi, birinci basamak
sağlık hizmetleri kurumuna dayalı bir aile hekimliği tasarımını ve geliştirilmesini
destekleyecektir; buna, aile hekimlerinin görev profillerinin belirlenmesi ile yeni modelin bir
kaç şehirde pilot olarak uygulanması ve tam ölçekte uygulama için kaynak ihtiyaçlarının
belirlenmesi de dahildir.
Alt Bileşen C.2: Devlet Hastanelerinin Özerkleştirilmesi, tüzel hastane modelinin
geliştirilmesini; devlet hastanelerinin mevcut finansal ve yönetim kapasitesinin
değerlendirmesini; muhasebe ve performans izleme modellerinin geliştirilmesini; yönetim
kadrosunun eğitilmesini; gelecek kaynak ihtiyaçlarının tahminini; bir finansman planının
geliştirilmesini destekleyecektir.
Alt Bileşen C.3: Etkili Sevk Sisteminin Geliştirilmesi, sevk ve karşı sevk için bir kayıt
sisteminin tasarımını ve geliştirilmesini; hasta sevki için ilkelerin belirlenmesini; ve uyum
için teşvik mekanizmalarını destekleyecektir. Aynı zamanda aile hekimlerinin rollerini ve
sorumluluklarını belirleyecek, hekimlerin eğitim ihtiyaçlarını değerlendirecektir. Danışmanlık
hizmetlerini ve eğitim faaliyetlerini finanse edecektir.
Alt Bileşen C.4: Toplum Sağlığını Güçlendirme, sağlık ve hizmet ihtiyaçlarının
değerlendirmesini ve ihtiyaçları karşılamak için gerekli kaynakları; topluma dayalı girişimler
için küçük bir hibe programının kurulmasını sağlayacaktır; hastalık sürveyans sistemini
güçlendirecek ve yenilikçi, okul ve toplum bazlı çocuk sağlığı ve tütün kontrolü faaliyetlerini
yürütecektir. SB sorumlu uygulayıcı kurum olacaktır. Alt Bileşen C.4’ün uygulanması,
PYDB Yöneticisinin desteğiyle Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHM) ve SB
Refik Saydam Enstitüsü sorumluluğunda olacaktır.

Özellikle, Alt Bileşen C.4, rekabetçi uygulamalar aracılığıyla sağlığın
iyileştirilmesi ve hastalığın kontrolüne yönelik yerel inisiyatifleri ve
yaklaşımları destekleyecektir.
Çocuk sağlığı ve tütün kontrol inisiyatiflerine önem verilecektir.
C.4.1 Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalığın Önlenmesi Programı
Yerel düzeyde sağlıklı çocuk, tütün kontrolü gibi alanlarda yenilikçi girişimleri uygulamak
üzere Toplum SağlıkFonu (TSF) Kılavuzları ve Prosedürlerini Geliştirmek
Bilgi kampanyası geliştirmek ve yürütmek. Yerel düzeyde ilgili ana paydaşları SDPR ve
fonlar için nasıl başvurulacağı hakkında bilgilendirmek
SDPR’yi işler hale getirmek. Teklif incelemeleri, tekliflerin onaylanması/reddedilmesi, fon
yönetimi ile izleme ve değerlendirme de dahil olmak üzere SDPR’nin günü gününe
uygulanması
Halkı Bilgilendirme Kampanyasını yürütmek. Deneyimlerin ve öğrenilen derslerin
paylaşılması
C.4.2 Sürveyans Sisteminin Geliştirilmesi
Bildirimi zorunlu olan hastalıklar listesinin incelenmesi ve algoritmaların geliştirilmesi
Darboğazları belirleyerek, formları AH sistemine göre yalınlaştırarak ve güncelleştirerek
sürveyans sistemi içerisindeki bilgi akışını haritalama
Verimli bir sürveyans sistemi için ihtiyaçları ve planı değerlendirme
– Yeni Sürveyans Sisteminin kurulması
– Eğitim modülleri ve planlarının tasarlanması
– Eğitim Verilmesi

Öncelikli faaliyet alanları
z
z
z

Koruyucu çocuk sağlığı
Tütün ve alkol kontrolü girişimleri
Kronik hastalıklar ve kontrolü
Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi
ile ilgili projeler desteklenecek. Gözleme dayalı
araştırma projelerine veya değerlendirme
araştırması içermeyen müdahalelere fon
verilmeyecek.

Koruyucu çocuk sağlığı,

Amaç, istenmeyen sağlık sonuçlarına yönelik gerekli önlemleri alarak
her yaştaki çocukların sağlık durumlarını aşağıdaki tedbirler
vasıtasıyla geliştirmek:
z
z
z
z
z
z
z
z

Sağlam çocuk eğitim programları, (ebeveynler ve diğer bakım
sağlayıcıları için )
0-3 yaş grubu, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar için
psiko-sosyal gelişim izlemleri,
Evde yaralanmaları önleme programları,
Çocuk istismarı ve ihmali konularında farkındalık yaratmaya
yönelik iletişim ağları oluşturma,
Çocuklara yönelik toplum katılımlı sağlıklı beslenme faaliyetleri,
Çocuk bakımevleri, kreş, etüt merkezi, gündüz bakım ve eğitim
merkezlerinde vs. sağlıkla ilgili eğitim programları,
İlköğretimde sağlığı geliştirme kampanyaları,
Ergenlere yönelik koruyucu sağlık eğitim programları

Tütün kontrolü,

Amaç, sigara kullanmanın zararlı etkileri konusunda halkı
duyarlı hale getirerek ülkedeki yaygın tütün kullanımıyla
aşağıdaki tedbirler vasıtasıyla mücadele etmek:

z
z

z

Farkındalık yaratmaya yönelik okul tabanlı
müdahaleler,
Halka yönelik eğitim kampanyalarında rol
modellerin (sporcular, sanatçılar, vb.)
kullanılması,
Sağlık çalışanlarına yönelik (özellikle
hekimlere), çocuklara ve anne adaylarına
sigaranın bıraktırılması amacıyla danışmanlık
uygulamalarını arttırıcı kampanyalar.

Kronik hastalıklar ve kontrolü
Amaç, sağlıklı yaşam tarzı yönetimini kolaylaştırarak kronik
hastalıkların yıpratıcı etkilerini aşağıdaki tedbirler vasıtasıyla
önlemek:

z
z
z

Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı diyet vb.
programların geliştirilmesi,
Sağlıklı yaşam tarzlarının benimsetilmesi ve
sürdürülmesine yönelik eğitim programları,
Tanısı konmuş kronik hastalıkların daha iyi
kontrolü için evde bakım müdahaleleri

Seçilebilirlik Kriterleri
z

z
z
z

z
z
z
z

Projeler iyi tanımlanmış amaçları ve hedefleri, hedef grupları ve beklenen
sonuçları olan, sınırlı bir zaman çerçevesi içeren birbiriyle ilişkili faaliyetleri
kapsamalıdır (maksimum 1 yıl).
Öncelikli konularda sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi alanına
yenilikçi faaliyetler getirmelidir.
Topluma dayalı olmalıdır; öncelikli konular açısından, hedef alınan grupların
özel gereksinimlerine ve Türkiye’nin koşullarına uygun olmalıdır.
Öncelikli konularda sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik
hizmetlere talep oluşturulması veya mevcut talebin arttırılması yoluyla sağlık
hizmetlerinden yararlanma olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmalı,
daha büyük ölçekte uygulanabilme hedefini taşımalıdır.
Sadece sorunu ortaya koymaya değil, aynı zamanda çözüm üretmeye
odaklanmalıdır.
Önerilen sağlık müdahalesinin bir parçası olarak değerlendirme araştırması
bileşeni geliştirilmelidir.
Sağlık sektörü ve diğer sektörlerde, çoklu sektörel yaklaşım ve işbirliğini
desteklemelidir.
Önerilen faaliyetler uzun vadede sürdürülebilir olmayı amaçlamalıdır.

Seçilmeye uygun olmayan projeler
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Eğitim, seminer, toplantı, konferans ve kongrelere katılım için bireysel sponsorluk,
Eğitim veya staj programlarına bireysel burs,
Konferans, tartışma veya seminer gibi bir defalığına halka açık olarak yapılan faaliyetler.
Daha kapsamlı bir değerlendirme projesinin bir parçası olmayan akademik araştırma ve
fizibilite çalışmaları.
Sağlık gelişimine ve hastalıklardan korunmaya (örneğin aşılama) ilişkin klinik hizmet amacı
ile ilgili projeler,
Acil yardım projeleri,
Başvuru sahibinin veya ortaklarının yürütmekte olduğu her zamanki rutin faaliyetlerin
finansmanı,
Yürütülmekte olan veya tamamlanmış projelerin geçmişe dönük finansmanı
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında halihazırda yürütülen projeler
Fonların hibe veya burs olarak devredilmesi, bağışlanması
Demirbaş ve/veya sarf malzeme alımının teklif edilen toplam bütçenin % 25’ini geçen
projeler,
Ticari faaliyetler (kar amaçlı)
Temel amacı araç veya sermaye malzemesi, insan tedariki, bina yenilemesi, vb. alımlar
olan projeler.
Mühendislik veya inşaat yatırımları ile ilgili projeler
Diğer kurumlara verilen mali sübvansiyon
İdeolojik ve partizan projeler
Siyasi partileri/kurumları destekleyen projeler

Değerlendirme Kriterleri:
z
z
z
z
z
z

z
z
z

z
z
z
z

Başvuru sahibinin kabul edilebilirliği ( 20 puan)
Başvuru sahibinin operasyonel kapasitesi, program aktivitelerini sürdürmek için yeterli midir? (10 puan)
Başvuru sahibinin finansal kapasitesi, program aktivitelerini sürdürmek için yeterli midir?
(10 puan)
Önerinin kalite yönünden kabul edilebilirliği (50 puan)
Önerilen projenin TSH kapsamında olan iyi tanımlanmış proje amaçları ve hedefleri, hedef grupları ve
beklenen sonuçları var mıdır? (10 puan)
Önerilen proje daha büyük ölçekte uygulandığında, öncelikli alanlarda sağlığın geliştirilmesi ve
hastalıkların önlenmesine yönelik hizmetlere talep oluşturabilecek mi, veya mevcut talebin arttırılması
yoluyla sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilecek midir? (10
puan)
Önerilen proje öncelikli konularda sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi alanına yenilikçi
yaklaşım ve faaliyetler getirmekte midir? (10 puan)
Öneri topluma dayalı mıdır; hedef alınan grupların öncelikli konular açısından özel gereksinimlerine ve
Türkiye koşullarına uygun mudur? (10 puan)
Önerilen proje sağlık sektörü ve diğer sektörlerde işbirliğini destekleyen çoklu sektörel yaklaşıma sahip
midir? (10 puan)
Önerinin yöntemsel olarak kabul edilebilirliği (30 puan)
Programın sınırlı sürede uygulanmasına olanak sağlayacak uygun bir metodolojisi var mıdır? (10 puan)
Değerlendirme araştırması bileşeni için yeterli ve uygun özelliklerde sonuç değişkenleri belirlenmiş/
dokümente edilmiş midir? (10 puan)
Önerilen müdahale bütçe ve maliyet etkinliği göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir özellikte midir?
(10 puan)

Toplum Sağlığı Hibeleri Kurulu
Şu kişilerden oluşur:
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,
Sağlık Eğitimi Genel Müdürü,
Temel Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Müstesar Yardımcısı,
Sağlıkta Dönüşüm Programından sorumlu Müstesar Yardımcısı,
Sağlıkta Dönüşüm Projesinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı,
Proje Yönetimi Destek Birimi Direktörü.
Kurul, fon yönetimi tarafından teknik değerlendirilmeleri yapılan
hem niyet mektuplarını hem de tam proje tekliflerini reddetmek
veya hibeyi vermek konusunda kesin yetkilidir. Fon yönetimi
belirli aralıklarla Kurula süreçle ilgili bilgi verir.

TOPLUM SAĞLIĞI HİBESİ NİYET MEKTUBU
FORMU
(Niyet Mektubu Türkçe olarak hazırlanacakır. Sadece mektubun sonundaki özet kısmı İngilizce olacaktır.)
z
1. Teklif edilen projenin adıBaşvuru no .......................Tarih ......./........../......(Bu kısım Proje Yönetim
Destek Birimi tarafından doldurulacaktır)2. Projenin öngörülen toplam bütçesi (yazı ile belirtiniz )
z
....................................................USD
z
3. Başvurulan hibe miktarı (yazı ile belirtiniz)
z
....................................................USD
z
4. Başvuru sahibi kurum/kuruluşun adı 5. Adres
z
6. Tel
z
7. Fax
z
8. E-mail
z
9. Proje yöneticisinin adı ve mesleksel ünvanı**
z
10. Projenin amacı ve Toplum Sağlığı Hibesinin öncelikli konularıyla ilişkisi
z
11. Hedef topluluk
z
12. Projenin ölçülebilir hedefleri ve projede planlanan faaliyetler
z
13. İzleme ve değerlendirme bileşeni 14. Uygulama planı ve zaman çizelgesi (başlangıç tarihi ve
öngörülen süre) 15. Beklenen etki
16. Proje teklifinin geliştirilmesi için teknik yardım
gereksinimi (gereksinim varsa doldurulacaktır)17. Başvuru sahibinin benzer konuda proje
uygulama konusundaki deneyimleri18. Brief summary of the Project (in English) *Niyet Mektubunu
doldururken web sitesinden terimler sözlüğüne bakınız..
Toplum Sağlığı Hibesi Niyet Mektubu, Times New Roman, 12 punto ile ve en fazla 2 sayfa olarak
doldurulacaktır.
**Proje Yöneticisinin C.V’si Niyet Mektubuna eklenmelidir.
z
Başvuru sahibi
z
İmza:
z
Tarih:
z

TSH UYGULAMA TAKVİMİ

z

Eylül 2005 – Aralık 2007

Teklif çağrıları duyuru aktiviteleri Eylül 2005 – Ekim 2005
z
Niyet Mektubunun Oluşturulması (NM) Ekim 2005 – Kasım 2005
z
Niyet Mektubu Son Başvuru Tarihi 25 Kasım 2005
z
Niyet Mektubu Değerlendirme ve Proje Teklifi için Davet Aralık 2005 - Ocak
2006
z
Proje Teklifi Geliştirme Şubat 2005- Mart 2006
z
Proje Teklifi Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2006
z
Proje Teklifi Değerlendirme, Sonuçların açıklanması ve Sözleşme Süreci Nisan
2006- Haziran 2006
z
Projelerin Uygulanması Temmuz 2006 - Temmuz 2007
z
Değerlendirme ve son ödemeler Ekim 2007
z
Sonuçların paylaşılması için Konferans Kasım – Aralık 2007

BAŞVURU SAHİBİ
KURULUŞ

PROJENİN ADI

ANKARA KADIN VE ÇOCUK
SAĞLIĞI DERNEĞİ

Sağlıkta e- danışma

BEYZA EĞİTİM KÜLTÜR
YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sigara ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele

BİNGÖL MUHTAÇ ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEĞİ

Kimsesiz çocuklarla kimsesiz olmak

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİ
GELİŞTİRME DERNEĞİ

Her işin başı sağlık, sağlıklı eğitilmiş toplum
HİSSET

ÇOCUK İSTİSMARI VE
İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ

Çocuk ihmal ve istismarı alanında multidisipliner
yaklaşım

ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ

Sokakta çalışan çocuk ve ergenlere yönelik
koruyucu sağlık hizmeti ve eğitimi modeli
geliştirilmesi

DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ
DERNEĞİ

Okul Öncesi Dönemde Ev Kazalarını Önleme

DİŞ HEKİMLİĞİ
ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
(DİADER)

6 yaş çocuklarda daimi dişler sıfır çürük projesi
(ömür boyu çürüksüz hayat için başlangıçta
koruma)

EVDE BAKIM DESTEK
GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Destek Görevlisi
Eğitimi Projesi

GERİATRİ VE GERONTOLOJİ
DERNEĞİ

Toplumu sağlıklı yaşlanma (geriatrik hastalıklar)
konusunda eğitme ve bilinçlendirme

KAMU ÇALIŞANLARI
ENGELLİLER DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Engelli Ailelerini Engelli Sağlığı Hakkında
bilgilendirme projesi

KAV
(KAMU ARAŞTIRMA VAKFI)

BİLSE- Bilinçli sağlıklı ve etkin beslenme eğitimi
projesi

KİMSESİZ ÇOCUKLARI
KORUMA ÖĞRETİM VE EĞİTİM
VAKFI

Kaynaştırma Programı Kapsamında Zihinsel
Engelli Öğrencilerin Eğitimi Projesi

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK
VE EĞİTİM VAKFI

0-2 Yaş grubu Çocukluk Çağında Ekonomik
yoksunluk koşullarında sağlıklı beslenme, Mamak
ilçesi örneği

MARDİN KÜLTÜR TURİZM VE
DOĞAL HAYATI YAŞATMA
DERNEĞİ

İlköğretimde Sağlıklı Yaşam İçin Eğitici Drama
Programı

OTİSTİKLER DERNEĞİ

Farklı olanla birlikte yaşama projesi

PSİKOLOJİK REHABİLİTASYON
VE EĞİTİM PROGRAMLARI
DERNEĞİ

İlköğretim Okullarında Sınıf Öğretmenlerinin
Ruhsal-Davranışsal Sorunlar Hakkında
Bilgilendirilmesi ve Sınıf Etkinlikleri İle Müdahale
Programı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE
SİGARA İLE MÜCADELE
DERNEĞİ

Sigara İçen Hamile Kadınlara Yönelik Sigarayı
Bırakmaya Yardım ve Eğitim Hizmetlerinin
Sunulması

SAĞLIKLI YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ

Ailelerin Doğumdan Okul Öncesi Döneme Kadar
Gerekli Olan Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Temel
Bilgileri Konusunda Eğitici Kitaplar Yoluyla
Eğitimi

SAĞLIKLI YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ

Kadavradan Böbrek Bağışının Teşvik Edilmesi

SAĞLIKTA UMUT VAKFI,
PEDİATRİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Sigaraya Karşı Genç Kahramanlar Projesi

SICAK YUVA VAKFI

İlköğretim çağımdaki çocuklarda büyüme gelişme
ve psikososyal gelişimin izlenmesi (ÇOCUK
İZLEME PROGRAMI-ÇİP)

SICAK YUVA VAKFI

Riskli çocuk aile danışma ve eğitim merkezi
projesi (RADEM)

SOKAK ÇOCUKLARI
REHABİLİTASYON DERNEĞİ

Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali İletişim Ağı

SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM
DERNEĞİ

Zihinsel engellilerin toplum tabanlı
rehabilitasyonlarınınsağlık hizmetlerine
entegrasyonu

SOSYAL SORUMLULUK
DERNEĞİ

SHÇEK Sağlığı geliştirme Örnek Eğitim Modeli
Projesi

TALASEMİ FEDERASYONU

Türkiye Talasemi Önleme Programı

TALASEMİ FEDERASYONU

Ulusal Talasemi Kontrol Programının
Yapılandırılması

TESAV
(SAĞLIK EĞİTİM VE SOSYAL
YARDIM VAKFI)

Ana Okulları ve İlköğretim Çocukları için Kişisel
Hijyenin Geliştirilmesi Projesi

TÜRK GERİATRİ VAKFI

Evde sağlık ve mutluluk

TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE
SAVAŞ KURUMU

Kanserli hasta destek gruplarının gelştirilmesi

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ
DERNEĞİ

0-6 yaş çocukları için gelişimsel tarama testi
geliştirilmesi ve Türkiye Standardizasyonu

TÜRKİYE DİYABET VAKFI

Tip 2 diyabete yönelik koruyucu sağlık
programları geliştirilmesinde PPARg2
polimorfizimin Türk Toplumundaki yaygınlığının
rolü ve hastalığın önlenmesi için geliştirilecek
programlarda kullanılması

TEGV
(TÜRKİYE EĞİTİM
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI)

"Sağlam Kafa Sağlam Vücutta" Koruyucu Sağlık
Eğitimi Projesi

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK
BOZUKLUKLAR BİLİMSEL
ÇALIŞMA BİRİMİ

Ayakta izlenen kronik şizofreni hastalarında eğitim
ve ev ziyaratleri ile klinik gidiş, genel sağlık,
yetiyitimi ve hayat kalitesinde düzelme hedefleyen
takip programı.

HAKYAD
(HANIMLAR KÜLTÜR VE
YARDIMLAŞMA VAKFI)

Anne ve çocuk psikososyal gelişim eğitim
seminerleri

HALK SAĞLIĞI VAKFI

Okul çağı çocuklarında beslenme bilincinin
geliştirilmesi

HALK SAĞLIĞI VAKFI

Ev kazalarını önleme programı

İDER
(İNSAN ÇEVRE KALİTE
DERNEĞİ)

Tütün Dumanından Temiz Nefese

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ DERNEĞİ

Yetiştirme yurtlarından sağlıklı geleceğe

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE
REHABİLİTASYON AD, İ.Ü.
ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ,
TÜRKİYE OMURİLİK
FELÇLİLER DERNEĞİ,
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ SAĞLIK DAİRE
BAŞKANLIĞI, İSTANBUL İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Özürlülerde Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığına
Karşı Spor Yapma Alışkanlığının Kazandırılması

KADIKÖY İRFAN VAKFI

SHÇEK'e Çocuklarını Bırakmış Ve Bırakmak
İsteyen Ailelerin Rehabilite Edilmesi Ve
Yuvalarda Kalan Çocukların Ailelerine Geri
Kazandıılabilmesi İçin Aile Destek Merkezi
Kurulması Projesi

TÜTÜNSÜZ YAŞAM DERNEĞİ

Adolesan Sağlığı 81 ilde 81 okul Programı

ONKO-DAY
(ULUDAĞ ÜN. TIP FAKÜLTESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD
VE ULUDAĞ ONKOLOJİ
DAYANIŞMA DERNEĞİ)

ONKO-DAY " Yaşama Dönüş, Kanserli
Hastalarda Psikososyal Rehabilitasyon Programı

ULUSLARARASI ÇOCUK
MERKEZİ

3 ilde sağlık çalışanlarının çocuk ihmal ve istismarı
konusunda duyarlılıklarının arttırılması

YETİM VE ACİZLERİ KORUMA
VAKFI BAŞKANLIĞI

Parçalanmış ve risk teşkil eden ailelerde anne-baba
eğitimleri ile farkındalık yaratılması ile çocuk
sağlığının korunması

