
Kalk'ta Semt Sağlık Merkezi! Semt Sağlık Merkezi Nedir?

Sağlık sadece tıbbi bakıma değil, aynı zamanda büyük ölçüde bir kişinin yaşadığı

koşullara  da  bağlıdır.  Bu  nedenle  insan  sağlığına  önem  veren  bir  yerde  tıbbi

bakımdan daha fazlasının yapılması gerekir. İnsanların yaşam ve çalışma koşulları

dahil edilmelidir. Dairedeki küf sizi hasta ediyorsa, hukuki destek orada oturanlara

karşı  zorunlu  olmalıdır.  Eğer  işveren maaş ödemiyorsa  sendikaların  desteklemesi

gerekiyor.  Çocuklar  oynayacak  yer  bulamıyorsa,  politikacılara  yeşil  alanlar

yaratmaları  için  baskı  yapılmalı.  Kamu kurumlarını  ziyaret  etmek zorsa,  insanlara

eşlik  edilmesi,  desteklenmesi  ve  gerekirse  tercüman  temin  edilmesi  gerekir.  İlk

bakışta öyle görünmese de: Bütün bunlar sağlığınızı etkiliyor! Semt sağlık ocağı tam

olarak budur. Sağlığa daha geniş açıdan bakılır. Bu nedenle tıp uzmanlarına (doktor,

hemşire ve psikoterapist gibi) ek olarak, sorunların üstesinden gelmesi gereken diğer

meslek gruplarından kişiler de burada çalışmaktadır. Bunlar örneğin sosyal hizmet

uzmanları, sendikacılar, avukatlardır. Ayrıca semt sağlık merkezi, semtteki insanlar,

gruplar ve girişimler için bir ağ oluşturma ve buluşma noktası olmalıdır.  Kişi  çoğu

zaman tek başına güçsüzdür. Bir araya geldiğinizde çok şey değiştirebilirsiniz. Bunun

için  semtteki  sorunlu  alanların  ortaklaşa  belirlenmesi  önemlidir.  Kâr  çıkarlarından

bağımsız olarak sağlık hizmetini savunuyoruz. Sağlık ve sağlık çalışması imajımıza

göre,  mesele  öncelikle  para  değil,  odak  noktası  insanlar  ve  onların  ihtiyaçlarıdır.

Semt  sağlık  merkezimizde  sigortalı  veya  ikamet  durumu  ne  olursa  olsun  herkes

sağlık hizmetine erişebilmektedir.

Biz Kimiz?

Biz SoliMed'iz. Grup, Köln'de bir semt sağlık merkezi kurmak için birkaç yıldır çalışan

farklı  meslek  ve  alanlardaki  kişilerden  oluşmaktadır.  Sağlık  ve  sağlık  bakımı

konularıyla profesyonel, kişisel ve politik olarak ilgilenen insanlarımız var. Örneğin

semt  çalışması,  hemşirelik,  psikoloji,  natüropati,  tıp  ve  hasta  temsili  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  tekrar  iş  rutinine  alıştırmayı  yararlı

bulmuyoruz.

Peki Semt Sağlık Merkezi Nerede?



Kalk'ta ve Köln'ün diğer semtlerinde hala bir semt sağlık merkezi bulunmamaktadır.

Ama bir tane yapmak istiyoruz.

Semt Sağlık Merkezi Nasıl Oluşturulabilir?

Rol  modellerimiz  var:  Hamburg,  Berlin,  Leipzig  ve  Dresden'de  diğer  gruplar

hedefimizi çoktan uyguladılar. Onlarla "Poliklinik Sendikası" nda birlikte çalışıyoruz ve

böylece  onların  deneyimlerinden  öğrenebiliyoruz.  Almanya  dışında  da,  çeşitli

ülkelerde bize ilham veren ve çalışmalarımızda bizi  motive eden "Toplum Sağlığı

Merkezleri"  veya  "Sosyal  Klinikler"  bulunmaktadır.  Geçtiğimiz  aylarda grup olarak

Kalk semtini  tanımaya odaklandık.  Bu sergi,  Kalk'ta yaşayan insanlarla ve burada

aktif  olan  gruplarla  sohbete  girmenin  bir  başka  adımıdır.  Yakın  gelecekte  oda

arayacağız, bir dernek kurup konseptler yazacağız, finansmanla ilgileneceğiz ve çok

daha fazlasını yapacağız. Bunun için sizlerden gelen geri bildirimler bizim için önemli:

Ne  düşünüyorsunuz:  Kalk'ta  bir  semt  sağlık  merkezine  ihtiyacınız  var  mı?  Nasıl

olmalı? Orada ne yapılmalı / sunulmalı?


