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Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın ve tüm içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır,  

Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

 

H.E.L.P şimdi çevrimiçi. 

2012 yılı süresince tüm ortaklar HELP 

platformunun ulusal sürümlerinin  

geliştirilmesi için yoğun bir şekilde 

çalışmışlardır. AT, IT, FI, GR ve  TR  kendi 

ülkelerinde seçilen hastanelerde açık 

öğrenme kaynağı olarak E-öğrenme ve 

online iletişim portalının kapsamlı 

sürümlerini geliştirmişlerdir. Avusturya, 

HELP portalını   Bruck/Mur Bölge 

hastanesinin genel cerrahi kliniğine 

uyarlamıştır, Finlandiya HELP portalını Pori  

Belediye hastanesine uyarlamıştır, İtalya 

platformu Ankona Üniversite  Hastanesi ve 

Jesi Bölge hastanesine uyarlamıştır. 

Yunanistan Atina Olimpik Bölge 

hastanesine uyarlamıştır ve Türkiye de 

Ankara’nın en büyük eğitim ve araştıma 

hastanelerinden birinin Kulak Burun Boğaz 

kliniğine  uyarlamıştır.Tüm bu 5 ülkenin 

portal sürümleri resim, video, metin ve  

sesli dosyalarla desteklenip local olarak 

ihtiyaç duyulan   mümkün olan tüm 

öğrenme ve iletişim bilgileri kullanıma 

açılmıştır. Bu öğrenme mantığı ve 

düzenlemesi daha önce çalışan ve hastalar 

ile yapılan anketler doğrultusunda 

kullanıcıların talebine yönelik yapılmıştır.  

Ağustos 2012’den Aralık 2012’ye 

kadar AT, IT, FI, GR ve  TR  tarafından 

hazırlanan  tüm ulusal versiyonlar hasta, 

hasta yakınları, sağlık çalışanları ve  

hastane ortamında bulunan diğer 

çalışanlar tarafından yoğun test 

çalışmasına tabi tutulmuştur. Yaklaşık 300 

geri bildirim alınmış ve anket sonuçları 

analizi yapılmıştır. Sonuçlar HELP portalı 

sürecinin ulusal sürümlerinin oylanmasını 

sağlamıştır.  Tüm sürümler İngilizce ,ülke 

anadili ve 2 azınlık dili olmak üzere 4 dilde 

hazırlanmıştır. Dolayısıyle HELP portal 

sürümleri şu an İngilizce, Almanca, 

İtalyanca, Yunanca, Türkçe, Sırpça-

Hırvatça, İsveççe, İspanyolca, Çince, Rusca, 

Arnavutca, Azerice ve Arapça olarak 

kullanıma  hazır durumdadır.  

Sonuç olarak sizleri HELP  projesi 

ortaklığında geliştirilen ulusal sürümleri 

ziyaret ve kullanmaya davet etmekten 

gurur duyarız.  

www.he-lp-austria.eu (AT) 

www.he-lp-italy.eu (IT) 

www.he-lp-greece.eu (GR) 

www.he-lp-finland.eu (FI) 

www.he-lp-turkey (TR) 



 

 
Bülten No.3 ,  Mart 2013  

H.E.-L.P. -  Hasta, Sağlık Çalışanı ve Herkes İçin Hastane Bazlı E-Öğrenme ve  
Bilgi Değişim Portalı   

 
 

 
www.he-lp.eu    I     511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın ve tüm içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır,  

Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

 

Sonuçların Sürdürülebilir Kullanımını 

Desteklemek için Elkitabı ve Yönergeleri: 

HELP projesinin sonuçlarının 

desteklenmesi ve edinilen tecrübelerin 

geliştirilmesi ortaklığın en temel 

amaçlarından birini oluşturmaktadır. 

Burada en büyük rolüde HELP kullanımı el 

kitabı ve yönergeleri almıştır. El kitabı, 

HELP projesinin herhangi bir kurum 

tarafından kendi sürümünü oluşturması 

için basamak basamak açıklamaları ve 

kendi deneyimlerimizi  içermektedir. 

Ayrıca HELP el kitabı temelden CD room alt 

yapısını   kurma için kullanılabilmektedir.  

El kitabının  EN, DE, GR, IT, SE, FI ve TR  

dillerinde kullanımı mevcuttur. El kitabının 

kopya basımlarını size en yakın bölge 

ortağınızdan temin edebilirsiniz. Ayrıca El 

kitabı  HELP web sitesinden (www.he-

lp.eu)  de indirmeye  uygundur.  

 

   

08.Mart.2013 Final H.E.-L.P. Konferansı 

“Hipokratın Dijital Dünyası”  

08 Mart 2013 tarihinde  Projenin final 

toplantısı Avusturya’nın Graz şehrinde  

Bruck/Mur  Bölge Hastanesi ev 

sahipliğinde yapılmıştır. Toplantı süresince 

yapılan konuşmalarda öne çıkan konu  

gelecekte sağlık kuruluşları için dijital 

iletişim yanı sıra öğrenme ve bilgi 

platformlarının önemi ve geliştirilmesi 

üzerine olmuştur. Konferans sırasında tüm 

ortaklar ülkelerindeki HELP  web sitesi 

sürümleri hakkında katılımcı halka  

konuşma yapmışlardır. Ayrıca İsveç’ten 

sağlık Bilgi danışma konusunda  Prof. 

Vivian Vimarlund  Hippokartın Dijital 

dünyası üzerine ana konuşmayı yapmıştır. 

Tüm belgeler ve konferans boyunca 

yapılan konuşma metinleri proje web sitesi 

üzerinden sağlanabilmektedir.  

www.he-lp.eu 
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H.E.-L.P.‘ten geriye ne kaldı?  

H.E.-L.P. Proje ortakları, proje 

uygulamasını geliştirirken fikri mülkiyet  

haklarını kapsayan bir anlaşma üzerinde 

anlaşmaya varmışlardır. Bu düzenleme 

sayesinde, HE-LP projesinin üçünçü 

taraflarca kullanımında geniş ve ücretsiz 

kullanım  hakkı sağlanmıştır. Gelecekte 

Sizde HELP sonuçlarını kullanmak 

istiyorsanız size en yakın proje ortağı ile 

irtibata geçmenizi öneriyoruz.  

En Yakın Proje Ortağı ile Temasa Geçiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen en yakın proje 

ortağı ve temas kişisi ile irtibata geçiniz. 

Avusturya: 

Landeskrankenhaus Bruck/Mur 

Mr.  Rudolf Schrittwieser 

Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at 

URL: www.lkh-bruck.at 

Almanya: 

INIT Developments Ltd. 

Mr.  Michael Schwaiger 

Email: michael.schwaiger@init-developments.eu 

URL: www.init-developments.eu  

Finlandiya: 

Karier Oy 

Mr.  Kari Löytökorpi 

Email: kari.loytokorpi@karier.fi  

URL: www.karier.fi  

Yunanistan: 

National School of Public Health 

Ms.  Elisabeth Ioannidi  

Email: eioannidi@esdy.edu.gr  

URL: www.esdy.edu.gr  

İtalya: 

Azienda Ospedaliero Universitaria 

Ospedali Riuniti 

Mr.  Roberto Penna  

Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it   

URL: www.ospedaliriuniti.marche.it  

İtalya: 

Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR 

Mr.  Claudio Martini  

Email: claudio.martini@sanita.marche.it    

URL: www.asurzona5.marche.it   

İsveç: 

Jonköping International Business School 

Ms.  Vivian Vimarlund  

Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se     

URL: www.jibs.se  

Türkiye: 

Provincial Health Directorate of Ankara 

Ms.  Talihanur Aydoğmus 

Email: asmproje@gmail.com      

URL: www.asm.gov.tr  


