İl Sağlık Müdürlüğü ile Ortaklaşa
İlaç Toplama Kampanyası

Amaç ve İçerik

İlaç Toplama Kampanyası ile
son
kullanma
tarihleri
geçmemiş,
evlerde
ihtiyaç
fazlası olan ve kullanılmayan
ilaçların toplanarak İl Sağlık
Müdürlüğü’ne aktarılması ve
ihtiyacı
olan
vatandaşlara
ücretsiz
olarak
dağıtımının
sağlanması amaçlan-maktadır.
Bilindiği gibi ilaç fiyatlarının
yüksekliği özellikle dar gelirli
insanların bu ilaçlara ulaşmasını
güçleştirmektedir.

Bu kampanya ile aralarında
sağlık güvencesi olmayanların da bulunduğu zor
durumdaki
hastaların
sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunulmakta, ülke ekonomisine
küçük de olsa bir destek
verip
israfın
önüne
geçilmektedir.
Diğer yandan kullanım ömrü bitmiş
ilaçların çöpe ya da kanalizasyona
atılmasının büyük bir çevre ve
sağlık
sorunu
olduğu
düşünüldüğünde, kullanılmayacak
durumdaki ilaçların, İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından çevremize
zarar vermeyecek bir biçimde
ortadan
kaldırılması
yoluyla
çevrenin korunmasına da bir katkı
sağlanacağı düşünülmektedir.

Amaç ve İçerik

İlaç toplamak üzere öğrencilerimiz
Vişnelik ve Batıkent mahalleleriyle
Atatürk Bulvarı çevresinde belirlenen
günlerde kampanya detaylarını içeren
broşürler dağıtmıştır.
Broşür dağıtımını izleyen Pazar günlerinde ise yine öğrencilerden oluşturulan gruplar, bu mahallelerde dolaşarak
evlerde kampanya için hazırlanan ilaçları toplamıştır.

Yöntem ve Çalışma Takvimi
Proje Katılımcıları ve İşbirlikleri
Eskişehir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede, 48’ i Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan
17’si gönüllü toplam 65 öğrencimiz yer almıştır. Proje, Prof. Dr. Emel ŞIKLAR, Prof. Dr. Saime ÖNCE, Yard.Doç.Dr.
Metin COŞKUN, Yard.Doç.Dr. Yener ŞİŞMAN, Yard. Doç. Dr. Banu BAŞAR tarafından ortak yürütülmüştür.
Proje Etkinlikleri
İlk aşamada şehirde ilaç toplanacak mahaller
tespit edilmiş ve akademik takvime uygun
olacak şekilde broşür dağıtma ve ilaç
toplama tarihleri belirlenmiştir.
Buna göre ilk olarak Batıkent Mahallesi’ne 9
Ocak 2010 tarihinde broşür dağıtmaya
gidilmiş ve izleyen Pazar günü yani 12
Aralık 2010’da 11.00-13.00 saatleri arasında
bu bölgede ilaç toplanmıştır.
Sonraki hafta içinde 16 Aralık 2010’da
Vişnelik Mahallesi’nde broşür dağıtılmış, 19
Aralık 2010’da ise broşür dağıtılan evler tek
tek dolaşılarak hazırlanan ilaçlar alınmıştır.

Yöntem ve Çalışma Takvimi

23 Aralık 2010’da Atatürk Bulvarı
üzerinde
ve
civarında
bulunan
apartmanları dolaşan ve broşür dağıtan
öğrencilerimiz 26 Aralık 2010’da bu
bölgede ilaç toplamaya gitmiştir.
Öğrencilerin bu kapsamda yaptıkları
etkinliklerde
kullanması
için
dekanlığımız tarafından yaka kartları
hazırlanmış, ayrıca kendilerine Anadolu
Üniversitesi’nin logosunu taşıyan birer
şapka hediye edilmiştir.

Proje etkinliklerinde
rektörlük tarafından
tahsis
edilen
üniversitemize
ait
araçlar kullanılmış,
öğrencilerimizden
üçerli
gruplar
oluşturularak çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Güvenlik
kaygıları
nedeniyle
hiçbir
öğrencimizin
gruplardan ayrılarak
bireysel bir biçimde
çalışma yürütmesine
izin verilmemiştir.

Öğrencilerimizden
oluşan
üçerli
grupların çalışma bölgelerini net bir
biçimde tespit edebilmek açısından ise
“google map” ten çalışma yapılmış,
bölgenin bütünü ve her bir grubun
çalışma
yürüteceği
alt
bölgeler
belirlenmiş, sınırlanmış bir bölgede
çalışılması temin edilmiştir. Etkinliklerin
her sürecinde öğrencilerimizle birlikte
öğretim üyelerimiz de yer almıştır.

Sonuç ve Projeden Çıkan Katkı
Dersi Alan Öğrenciler Açısından
Öğrencilerin birçoğu Eskişehir için yapılan bu tarzdaki toplumsal bir etkinlikte ilk
defa görev üstlenmiştir. Toplum sağlığı için yapılan böylesine önemli bir etkinlikte
büyük bir istekle ve özveriyle çalışan öğrenciler için bu projede pay sahibi olmak,
Eskişehir halkıyla böylelikle kaynaşmış olmak ve ilaçların ilgili kuruma
aktarılmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmek manevi anlamda
büyük katkılar sağlamıştır.

Şehrimiz Açısından
Çalışma sonucunda binlerce ilaç toplanmış ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine
ulaştırılmıştır.

Değerlendirme
Eskişehir Valiliği ile imzalanan
protokol çerçevesinde Fakültemizde
2010-2011 eğitim öğretim yılının güz
döneminde ilk defa gerçekleştirilen bu
projenin oldukça başarılı bir şekilde
sonuçlandırıldığı söylenebilir. Şehrin
ilaç toplanan bölgelerinin büyüklüğü
düşünüldüğünde Fakültemizin yaptığı
bu etkinliğin üniversitenin şehirle
kaynaşmasına ve sağlık sorunlarıyla
mücadele eden dar gelirli hastalara
doğrudan ya da dolaylı birçok katkılar
sağladığı düşünülmektedir.

