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Köln için bir semt sağlık merkezi

Semt sağlık merkezi nedir?

Günümüz toplumunda bize her insanın kendi sağlığına karşı sorumlu olduğu öğretilir.

Burada sağlığın sadece spor yapmamıza, sigara içmemize veya genetik yapımızın

ne  olduğuna  bağlı  olmadığı  unutuluyor.  Her  şeyden  önce,  yaşam  koşullarımız

sağlığımızı belirler: Çalışma koşulları nelerdir?  Kişi nerede yaşıyor? Irkçılık deneyimi

var mı? Kim yoksulluk içinde yaşarsa daha erken ölür ve daha sık hasta olur.

Semt  sağlık  merkezimizin  sağlığa  fiziksel,  psikolojik  ve  sosyal  açıdan  bakmasını

istiyoruz.  Bu, örneğin, yaşam ve çalışma koşullarının dahil  olduğu anlamına gelir.

Birçok faktör sağlığı etkiler: Evde küf sorunları var mı? Semtte oyun parkı veya yeşil

alan eksikliği mi var? Yetkililer veya Kurumlarla herhangi bir sorun var mı? Semtte

hava kirliliği yüksek mi? Sağlık sigortam var mı?

Semt  sakinleri  ile  birlikte  semtteki  sorunları  tespit  ederek  yaşam  koşullarını

iyileştirmek istiyoruz.

Bu nedenle semt sağlık merkezimizde doktorlar, hemşireler ve psikoterapistler gibi tıp

uzmanlarının yanı sıra diğer meslek gruplarından kişiler de görev yapacak. Bunlar

örneğin sosyal hizmet uzmanları, sendikacılar ve avukatlardır.

Semt sağlık  merkezimizde herkesin sağlık  hizmetine erişimi  olmalıdır.  Bu,  sigorta

veya ikamet durumundan bağımsızdır.

Kar  amaçlı  sağlık  sistemine  karşıyız.  Kar  amacı  gütmeyen  sağlık  hizmetlerini

savunuyoruz. İnsanlar ve onların ihtiyaçları ön plandadır.

Ayrıca  semt  sağlık  merkezi,  semtdeki  insanlar,  gruplar  ve  girişimler  için  bir  ağ

oluşturma ve buluşma noktası olmalıdır. Çoğu zaman kendi başımıza güçsüzüz. Bir

araya geldiğimizde çok şeyi değiştirebiliriz.



Biz Kimiz?

Biz  SoliMed'iz.  SoliMed,  tıbbi  dayanışma  anlamına  gelir.  Grubumuz  birkaç  yıldır

Köln'de bir semt sağlık merkezi kurmak için çalışıyor.

Sağlık  ve  sağlık  bakımı  konularıyla  profesyonel,  kişisel  ve  politik  olarak  ilgilenen

insanlarımız var. Örneğin, semt çalışması, bakım, psikoloji, doğal tıp, tıp ve hasta

vekaleti konularında uzmanız.

Hepimiz mevcut sağlık hizmetlerinin eşitsizlikleri ve adaletsizlikleriyle her gün karşı

karşıyayız.  Hastalıkların  temel  nedenleri  ve  sağlık  sonuçlarıyla  mücadele  etmek

istiyoruz. İnsanları kısa bir süreliğine iş rutinine alıştırmayı yararlı bulmuyoruz.

Semt Sağlık Ocağı nerede?

Semt sağlık ocağı henüz yok. Açılışa giden yolda birçok adım attık ve bazıları hala

önümüzde. Güncel durum hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizden veya sosyal

medya kanallarımızdan öğrenebilirsiniz.

İletişim ve daha fazla bilgi

E-posta: info@solimed-koeln.de

Web sitesi: www.solimed-koeln.de

Twitter: @SoliMedKoeln

Facebook: www.facebook.de/solimedkoeln

http://www.facebook.de/solimedkoeln
http://www.solimed-koeln.de/

