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„Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayımlama yalnızca müellifin görüşünü 
yansıtmaktadır,ve komisyon onda bulunan bilgilerin herhangi bir amaçla kullanımından sorumlu 

tutulamaz.“ 
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Giriş 

Kanser gibi  güçlü bir psikolojik etkisi olan dünyada  çok az hastalık var. Hastalık açısından, 

kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm sebebi olarak   ikinci sıradadır.. Romanya, Çek Cumhuriyeti 

ve Türkiye, tüm dünyada kanser nedeniyle ölümlerin en büyük payı olan ülkeler arasında yer alıyor ve 

hastalık oranı  yüzdesi hala artıyor. 

Kanserle savaşmada en önemli noktalardan biri zihin durumudur, olumlu tutum ve mücadele etme 

isteğidir. Aynı zamanda, hastalık bir kişinin psikolojik durumu üzerinde çok ciddi etkiye sahiptir. 

Güvensizlik,Tedaviyle alakalı  zor kararlar ve diğer engeller  hem hastalar hem de yakınlarına  kanser 

için bir meydan okuma ve  ciddi bir problem teşkil eder. 

"Kanserden etkilenen kişilerin sosyal ve profesyonel yaşamlarında desteklenmesi" projesi, yetişkin 

öğrenciler arasında internetin ve sosyal medyanın / ağların topluma entegrasyon içerisinde onların 

şanslarını  artırmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda farkındalığı arttırmayı  amaçlıyor. Onlara, 

mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak yeni yetenek ve yetkinlikler sağlayacaktır. 

Basitçe söylemek gerekirse, SPAC projesinin amacı, kanser hastaları ile  çalışan insanları , daha güvenli 

finansal açıdan daha  bağımsız ve aileleri ve toplum tarafından  takdir edilmiş kanser hastalarını 

güçlendirmek  ve onların sosyal yaşama  dahil etmenin bir yolunu bulmaktır. 

Ortak ülkelerde kanserli yaşam ve çalışma ile ilgili Sosyal Medya aracılığıyla Öğrenme 

Raporunun Hedefleri 

Ortak ülkelerde kanserle birlikte yaşama ve çalışma ile ilgili Sosyal Medya / Ağlar İle Öğrenme Raporu 

tüm projenin temelini oluşturacaktır. Rapor, projenin çıktısının geliştirilmesi için gerekli olan şu 

soruları yanıtlıyor. 

 - kanserden etkilenen kişiler için kanserle  yaşama ve çalışma ile   ilgili  materyalleri geliştirme: 

- Hedef gruplar kanser hakkında bilgi edinmek  için sosyal medya ve ağları ne derece de  kullanıyor? 

Beklentileri nelerdir ve gerçek seçenekleri nasıl karşılıyorlar? 

- Sosyal medyaya ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına karşı  güven seviyesi nedir? 

- SPAC platformu için hangi tip güvenlik tedbirlerine ihtiyaç vardır? 

 

Projenin hedef grupları kimlerdir? 

Proje, sadece kanser hastalarında değil, aynı zamanda onlara yakın olan kişileri ve onlarla çalışan 

insanları ve yakanser hastalarının zihinsel sağlıkları üzerinde etkisi olan kişileri de etkiler. Bu onların 

Aileleri ve sevdiklerini de içerir, fakat kanser hastaları ile temasa giren başkalarını - hatta işverenlerini 

unutmamalıyız. 

- Kanser hastaları 

-Psikologlar 

-Bakıcılar 

-İşverenler 

-Sağlık görevlisi 
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-Sosyal çalışanlar 

- Gönüllüler 

Projeye katılan ortaklar: 

Institutul Postliceal Phoenix Asociatie (IPP), Romanya 

Institutul Postliceal Phoenix (IPP), Kuzeybatı Romanya'da bulunan ve ulusal düzeyde çalışan bir 

STK'dır. 

2006 yılından beri organizasyon, yetişkin eğitim kursları, aşağıdaki meslekler için nitelik / uzmanlık 

alanları sunmaktadır: Sanat yönetmeni, DTP tasarımcısı, Web tasarımcısı, Grafik tasarımı, İnsan 

kaynakları müfettişi. Aynı zamanda kelime işleme, veri tabanları, grafik tasarım, multimedya ve 

İnternet becerileri gibi modülleri de sunar. Faaliyetlerinin çoğu savunmasız grupları hedef aldı: 

engelliler, Roman azınlık, yerleşim merkezlerinden gençler, kırsal alanlardan insanlar, göçmenler ve 

işsiz insanlar. 2008-2015 döneminde organizasyon, Kuzey Batı, Orta ve Güneydoğudaki savunmasız 

grupların sosyal ve mesleki entegrasyonunu artırmak amacıyla Phare, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 

Genç Girişimciler için Erasmus ve Avrupa Sosyal Kurumları projelerini geliştirdi. Romanya 

Bölgelerinde ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek. AB ortaklıkları boyunca başarılan  en iyi 

uygulamaların alışverişinin önemli bir sonucu Yetişkin Eğitimi bölümünde Moodle tabanlı e-öğrenme 

ortamının geliştirilmesiydi. 

2013 yılından bu yana organizasyon, ICT kurslarını sağlayarak , beslenme kursları, psikososyal destek 

faaliyetleri, mesleki terapi gibi sosyal ve mesleki yaşamda kanserli kişilerin yeniden bütünleşmesine 

yardımcı olmak için Onkozuport bölümünü  geliştirdi.. Oncosuport bölümünün faaliyetleri gönüllüdür. 

Nisan 2017'den bu yana, Oncosuport bölümü Sosyal Hizmetler Dairesi Çalışma Bakanlığı tarafından 

tanınmıştır. 

Dernek, Cluj KOBİ İş Kadınları Patronat, Roman Tanınmış  Eğitici Organizasyon Patronat ve 

Bütünleştirici  Tıp Patronatının kurucu üyesidir. 

Onkologie Asociatia Pentru Servicii Comunicare (APSCO), Romanya 

Romanya Onkoloji Hizmetleri ve İletişim Birliği - APSCO,yaşam kalitelerini geliştirmeye katkıda 

bulunan karmaşık ve doğru hizmetleri sağlamak için sağlık çalışanlarına destek vermenin yanında  

aynı zamanda  hastaların  ve onların aileleri içinpsikososyal kanser bakımı ,onların haklarını iyileştirme 

ve geliştirme, kanser hastalarının fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonu,hastaların ve toplumların kanser 

teşhisini zihinsel algıda değiştirme ve bilgilendirme amacı taşıyan,   kar amacı gütmeyen bir örgüttür.  

APSCO, Kanser Bakımı IPOS Uluslararası Kalite Standardını çekinmeden destekler: 1. Psikososyal 

kanser bakımı evrensel bir insan hakkı olarak tanınmalıdır; 2. Kalite kanseri bakımı, psikososyal alanı 

rutin bakıma dahil etmelidir; 3. Şiddet, sıcaklık, tansiyon, nabız, solunum sayısı ve ağrıdan sonra 6. 

Yaşamsal İşaret olarak ölçülmelidir. Romen dilinde IPOS Çok Dilli Çekirdek Psiko-Onkoloji Müfredatı 

resmi olarak 2015 yılında APSCO'nun tam destek ve işbirliği ile başlatıldı. 
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APSCO, "Babeş-Bolyai" Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Çalışma Fakültesi ile ortaklık için onay aldı ve 

Google ile Sivil Toplum Kuruluşları programı için aktif üyesidir. 2016'da APSCO Android platformunda 

ilk kanser sıkıntı tarama uygulamasını Romence ve Macarca olarak sağladı. 

INSTITUT INPRO, a.s. (INPRO), Çek Cumhuriyeti 

INSTITUT INPRO, a.s. Ağırlıklı olarak yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme 

kavramsal çerçevesinde faaliyet gösteren bir eğitim ve danışmanlık kuruluşudur. Kuruluş 1971 yılında 

kurulmuştur. Bugün, yaklaşık 8 uzman sürekli kadrolu olarak çalışmaktadır ve buna ek olarak, Belirli 

projelerin düzenli olarak geliştirilmesi için 100 iyi seçilmiş serbest çalışan, dış öğretim görevlisi ve 

danışman işbirliği yapar. 

Kuruluşun ana faaliyetleri arasında, çeşitli alanlardan (Pazarlama, Satış, İKY vb.) Düzenli olarak geniş, 

halka açık uzun süreli sertifikalı eğitim kursları bulunmaktadır. INSTITUT INPRO, a.s. Şirketler için 

eğitim kursları düzenlemekte, farklı müşterilerin e-öğrenme sistemlerine dahil edilmiş farklı BİT 

araçları gibi modern eğitim biçimlerini geliştirmekte, Avrupa Sosyal Fonu, Erasmus + ve diğer Topluluk 

Programları çerçevesinde çeşitli ulusal ve uluslararası projeleri hazırlar  ve uygular. 

INSTITUT INPRO, a.s. Girişimci eğitimi, yumuşak yetenek  eğitimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

eğitimialanında  çok aktiftir. Kuruluş düzenli  bir temelde  HRM sertifikalı kurs uygular. Bu kurs İnsan 

Kaynakları Yönetimi, katılımcıların İK alanında mevcut en iyi Avrupa uygulamalarının bilgi, beceri ve 

yeteneklerini edinmelerini sağlayan kapsamlı bir modüler eğitim programıdır. Aynı zamanda, diğer 

gelişmiş AB ülkeleri ile karşılaştırılabilir nitelikteki insan kaynakları yönetimi profesyonellik tanıtımı 

için koşullar yaratmaya yardımcı olur. 

Cay Meslek ve Teknik Lisesi (CVTHS), Türkiye 

Çay Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, ilimizde hemşire ve acil tıp  teknisyen yetiştiren bir sağlık 

okuludur. 

 Alanında yeterli beceriye sahiptir ve mezuniyet sonrası işe başlamaya hazırdır. Seminer ve 

toplantılar, müfredat ile ilgili derslerde ve diğer okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında yapılan sağlık 

bilgilendirme çalışmalarında kanser alanında uzmanlarla yapılır. 

Hastanelerde ve stajlarda öğrencilerimiz, psikososyal kanser bakımı konusunda öğretmenleri ile 

birlikte toplumu ve hastaları bilgilendirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için katkıda bulunmak gibi 

hizmet sunmak için tıbbi personel ile birlikte çalışmaktadır. 

Rize RTEÜ Robotik Onkoloji Merkezi etik kurulumuz tarafından onaylandı ve kanser araştırmalarımızı 

Rize Kanser Kontrol ve Yaşam Merkezi ile sivil toplum kuruluşumuzdan aldık. 

Universitatea de Medicina Si Farmacie Cluj-Napoca (UMF), Romanya  

"Iuliu Haţieganu" Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Cluj-Napoca (UMF Cluj), ülkenin en saygın 

üniversitelerinden biri olarak düşünülen tarihi beş yüzyıl önceye dayanan ,Transilvanya'nın en eski 

tıbbi Yüksek Öğrenim kurumudur . 1919'da kuruluşunun başlarında  Görevi sağlık bakımında 

mükemmelliği amaçlayan araştırma ,eğitim ,yüksek kaliteli öğretim sağlamaktır.  , Cluj-Napoca'dan 

Tıp Fakültesi'nin bir kısmı, sonuçta ülkedeki ilk iki üniversite arasındadır.. Eğitim teklifi ile öne çıkıyor: 

4 lisans programı, 11 master programı, doktora okulu ve çok sayıda ikamet uzmanlığı. Bugüne kadar, 
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UMF'nin koordinatör olarak görev yaptığı 52 proje, Avrupa ve uluslararası finansman programları 

(örn., DYE-uluslar arası programlar: İnsan Kaynakları, Fikirler, Ortaklık, İnovasyon, Kapasiteler, 

Erasmus) veya Horizon 2020, FP-7 üzerinden finanse edilmiştir. "Avrupa tıp eğitimi ve eğitim 

etkinliklerinin yönetimi konusunda kalite ve mesleki yeterlilik" E-MediQual, uygulama ortağı olmakla 

birlikte, BİT dayalı yenilikçi araçların geliştirilmesi ve uygulanmasına, öğretimin desteklenmesi, 

izlenmesi ve değerlendirilmesine aynı zamanda da harmanlanmış uluslar arası ve çoklu bölgesel 

müfredatı başarmaya  katkıda bulunmuştur.  

 Bu proje, kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için yenilikçi yazılım araçları ile desteklenen 

entegre öğrenci odaklı yeni bir müfredat yapısının uygulanması yoluyla tıp eğitimi faaliyetlerinin 

kalitesini geliştirmiştir. 

Öğrencilere ve sakinlere sunulan klinik eğitim, üniversite hastanelerinde verilmektedir ve dersler ve 

başucu tedavisi ile bütünleştirilmektedir. Klinik eğitim, son zamanlarda değerli bir yatırım olan 

Simülasyon ve Pratik Beceri Merkezi (http://www.umfcluj.ro/en/educatie-uk/resurse-

uk/centrudesimulare-uk) tarafından geliştirilmiştir. 

ANTFondazione ANT italia (ANT), İtalya  

"1978 yılında kar amacı gütmeyen kuruluş olan Prof. Franco Pannuti tarafından Bologna'da kurulan 

ANTFoundation İtalya, palyatif bakım ve ağrı tedavisi alanında İtalya'da çalışan önde gelen özel 

kuruluşlardan biridir. ANT, evde kanser hastalarına ücretsiz sosyal sağlık yardımı sağlar ve ücretsiz 

kanser önleme girişimlerinden geçer. ANT'nin felsefesi, "; bu, son nefesine kadar sağ salim bir hayatı 

garanti altına almak için genel kalite anlamına gelen Eubiosia" (Yunan "iyi yaşam" dan) terimi ile 

özetlenebilir. 

Bologna'daki Merkez Ofisi olan vakıf, yerel seviyede bağış toplamayı koordine etmekten sorumlu olan 

ANT Delegasyonları olarak bilinen 120'den fazla yerel grup vasıtasıyla ülke genelinde faaliyet 

göstermektedir. 

ANT, İtalya ve Avrupa'daki tümör hastalarına en iyi deneyimli ücretsiz evde bakım hizmeti 

sağlayıcısıdır. ANT, 10 İtalyan bölgesinde 20 ev onkoloji kliniklerinde (ODO-ANT), 1985'ten bu yana, 

110.000'den fazla hastayı tamamen ücretsiz olarak destekledi. Halen her gün İtalya'da bakım gören 

4000 hasta var. ANT, doktorlar, hemşireler, psikologlar, beslenme uzmanları, fizyoterapistler, sosyal 

sağlık çalışanları, eczacılar ve hastaları yılın 365 günü günün 24 saati hizmet verebilen 433 sağlık 

uzmanının sağladığı özel bakım hizmetleri sunmaktadır. 1988 yılından beri ANT bu bakımı bir kanser 

hastası ve ailesi için yardım, destek ve rahatlık sağlamak için bir psikoloji servisiyle birleştirmiştir. 

ANT ayrıca kanser önleme taahhüdünde bulunur (cilt kanseri, tiroid tümörleri, göğüs ve jinekolojik 

neoplazinin erken belirtilerini teşhis etmek için ücretsiz hizmetler sunulmaktadır). Son olarak, eğitim 

ve araştırma faaliyetleri. 
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Değerlendirme 

SPAC projesinin amacı kanser hastalarını ve kanserle mücadele eden insanları güçlendirerek özgüven 

sahibi, aile, sosyal ve iş hayatına adapte olmuş bireyle yaratmaktır. Yenilikçi çalışma materyalleri 

kullanarak en iyi yöntemi seçmek için nicel ve niteliksel metolojiler keşfedilmiş, kanser hastaları, 

gönüllüler, tıbbi bakım uzmanları ve hastabakıcıları için internet ve sosyal medya kullanımı 

görülmüştür. 

 

Bu kapsamda SPAC’ın sonuçlarına göre sosyal medya platformlarına olan güvendeki artış geleneksel 

kanallara göre daha fazladır. Bu görüşten bakıldığı takdirde, internet tabanlı öğrenme platformları 

araştırmalar için daha güvenli gözükmektedir. 

 

Yürütülen ankette, katılımcıların ülkelerinde internet ve sosyal medya kullanımları doğrulanmıştır. 

Bunlar ise gelecekte kurulacak platform için unsurların tanımlanmasında faydalı olmuştur: 

 

• İnsanlar güvenilir, profesyonel ve Pratik bilgiyi araştırmaktadır ve profesyoneller tarafından 

yönetilen portalları tercih etmektedir. Bu görüş SPAC platform için büyük bir fırsattır ve insanlar 

uzmanlar tarafından yazılan görüşlere daha çok önem vermektedir. 

• İnsanlar hastalık ve tedavi yöntemlerine ek olarak psikolojik ve sosyal etkileriyle ilgili de bilgi 

araştırmaktadır. 

• Bir çok katılımcı internette klasik kanser tedavileri (%72,3), sağlıklı yaşam (%56,6), alternatif 

tıp (%57,8), veya kanser haberlerini (%56,6) araştırmaktadır fakat katılımcıların sadece %14,6’sı 

bilgileri güvenilir bulmaktadır. 

• Web teknolojisi aynı sorunları yaşayan diğer insanlarla iletişim kurmak, farkındalık yaratmak 

ve deneyimleri paylaşmak için çok faydalı olabilir.  

• Deneyimlerin paylaşılması, güvenin artması ve olumlu düşünce konusunda çok faydalıdır 

• KAtılımcıların sadece %20’sinin geleneksel çalışma materyallerine göre daha verimli olacağını 

düşündüğü için İnternet tabanlı eğitim modülünün oluşturulması büyük bir uğraş gerektirecektir.  

Buna ek olarak katılımcıların %33,3 verimsiz olduğunu düşünğrken %40’I geleneksel çalışma 

materyalleriyle aynı verimde olduğunu düşünmektedir. 

• Katılımcıların görüşlerine göre internet bilgi ve eğitim amaçlı  bir kaynak olarak kullanıldığında 

bilgilerinde artış tespit edilmiştir. 

 

SPAC eğitim materyallerinin ve araçlarının başarılı ve verimli olabilmesi için aşağıdaki unsurların 

olması gerekmektedir: 

 

• Arama motoru optimizasyonu konusunda etkili olmalı ve Google’da kolay bulunabilmeli 

• Kullanımı her yaş grubu için kolay olmalı, çekici olmalı ve farklı ülkeler için kullanılabilir 

olmalıdır 

• Sosyal medyanın faydalarından yararlanılmalı (örnek olarak Facebook’da tartışma yaratmak 

ve yaymak veya Youtube videosu). Kullanıcıların %41’I Youtube kullandığı için videoların kullanımı 

öğrenim modülleri için faydalı olabilir.  

• Dizüstü bilgisayar ve cep tefonlarında kullanılabilir olmalıdır. 
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• Kanser hakkında bilimsel ve güvenilebilir bilgi akışı sağlamak ve insanların internetteki 

doğrulanmamış bilgilere karşı güvensizlikleri için sorumluluk sahibi olmak 

 

Sonuç olarak , SPAC eğitim materyallerinin büyük bir potansiyeli vardır ve geniş imkan ve ihtimallere 

sahiptir. Eğer üretim metodu doğru uygulanırsa, yapılan anketteki bilgi ve ihtiyaçlardan yola çıkarak, 

kanser tanısı koyulan ve çevresindeki insanların büyük bir kesimine erişerek olumlu bir etki 

yaratılabilir. 

 

Tüm rapora bağlantı – İngilizce: http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-o2.pdf 

 


