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Değerli  Dostlar,

Sağlıklı toplum derneği olarak 21 - 23 Eylül 2017 tarihinde konferans ve 
zirve düzenleyeceğiz, yaşlı ve hasta bakımı ve gelişimi üzerine 
düzenleyeceğimiz konferansımıza sizi davet etmekten büyük mutluluk 
duyacağız. 

Yaşlı ve hasta bakımı gelişimi konferansında küresel sorunlar tartışılacak 
ve küresel bir bütünlük oluşturulacaktır.

Yaşlı ve hasta bakımı konferansı küresel birleştirici olmakla beraber, 
sektörel işbirlikteliğini getirecek, finansal kaynakların verimli yatırıma dönüşmesini sağlayacak, 
çok ortaklı iç yapıyı destekleyecektir

Yaşlı ve hasta bakımı zirvesi bulguları; politika ve organizasyon değişikliklerini meydana 
getirecek, temel bakım, evde bakım,hastanede bakım, huzur evlerinde bakım, uzun süreli bakım, 
yaşlılık emekli maaşları üzerinde bakım ve bakanlıklar arası işbirliktelikleri ile bakım verenler, üst 
düzey bakım, hasta hakları yönünden, bakım sigortası, bakım ve sağlıklı yaşam kentleri…gibi 
çeşitli bulgu ve politikaları ve organizasyon değişikliklerini ortaya koyacaktır.

Konferans çeşitli özel oturumlar, sponsorluklar, iş ortaklıkları, sergiler, özel, kamu sigortalar, 
finansal hizmetler, zengin konferans konusu ve katılımı, gıda sanayi, ilaç sanayi, medikaller, 
sağlık profesyonelleri ile yaklaşık 1000 den fazla profesyonellerin katılacağı bir konferans ve zirve 
yapacağız.

Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı ve Kurucu

Serpil KESKİN



ORGANİZASYON KOMİTESİ

Sağlıklı Toplum Derneği Kurucu ve  Başkanı: Serpil Keskin - Türkiye

Dr.Albert Alonso - İspanya Catalonia - I FIC- vice- president

Dr. Bora Çekmen - Türkiye - Acil Tıp Uzmanlar Derneği Üyesi 

Mr. Dan Levitt - Kanada - MSc., CHE Executive Director, Tabor Village Adjunct Professor, 

Gerontology Department, Simon Fraser University

Dr. Merve Koyunoğlu - Türkiye - Acil Tıp Uzmanlar Derneği Üyesi 

Mr. Robert Andrew Johnstone - FRSA Avrupa hasta forumu, uluslar arası hasta organizasyonu, Yönetici 

Organisations (IAPO. Director

Prof. Dr.Stain Landahl - İsveç - Geriatric - Sahlgrenska University Hospital

AKADEMİK KOMİTE

Prof.Dr. A.CanTuncay - Türkiye Öğretim üyesi, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Ali Rıza Okur - Türkiye Öğretim üyesi, İstanbul Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Başar Cander - Türkiye - Acil Tıp Uzmanlar Derneği

Prof. Dr. Bilgen Taneli - Türkiye - Alzheimer Derneği Vakfı Kurucu Başkanı

Prof. Asst. Dr. Binod Regmi Searo Regional - Nepal - Dünya Sağlık Örgütü Searo Bölgesi 

Prof. Dr. Massimiliano Panella - Italya - Avrupa Evde Bakım Derneği

Prof. Dr. Mengistu Asnake KIBRIT- Etiyopya -Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu 

Prof. Dr.Stefan Conner - Amerika - Dünya Darülazece Bakım Kurumu

Prof. Dr. Synneve Dahlin Ivanoff - İsveç - nöroloji ve psikoloji therapi bilimi , İsveç sağlık 

enstitüsü,Götenburg Universitesi

Organizasyon Seketerliği:      Sağlıklı Toplum Derneği



KONFERANS PROGRAMI

21 Eylül / 13.30-19.30

13.30 - Açılış Programı
16.00 - Sergi, Çay ve Kahve Arası
16.30 - Genel Bölüm Sağlıklı Yaşlılık
18.00 - Birinci Gün Bitimi
19.30 - Hoşgeldiniz Kokteyl

Cuma 22 Eylül / 09.00-19.30

09.00 - Kapsamlı Erişilebilir sağlık ve sosyal 
bakım 10.30 - Çay ve Kahve Molası
11.00 - Paralel Bölüm Sağlıklı Yaşam 
12.30 - Öğle Yemeği ve Sergi
13.30 - Tıbbi Yasalar ve Düzenlemeler 
Kurumsal Bakımda Değişen Yönetimler 
15.00 - Kahve ve Çay. Sergi Alanı
15.30 - Kapsamlı, Erişilebilir sağlık ve sosyal 
bakım 17.30 - Bitiş
19.30 - Gala Yemeği

Cumartesi 23 Eylül
09.00 -Tıbbi yasalar ve düzenleyicileri 
11.00 - Kahve ve Sergi Alanı
11.30 - Alınan Kararların Yayını ve 
Kabulü 13.00 - Crossroads 18 de 
görüşelim



KONFERANS KONULARI

1.1. Değişen toplumda yaşlı ihtiyaçları

a. Global yaşlılık ve uzun yaş
b. Yaşlılığın Epidemiyoloji
c. Yaşlı ihtiyaçları ve hizmetlerinin araştırmaları için
metodlar, araçlar ve ölçümler

a. Profesyonel bakım sağlayıcıların  eğitimi ve geliştirilmesi 
için planla
b. Aileler ve gönüllü bakım hizmeti verenl
c. Yaşlılık bakımında sivil toplumların ro 

a  Yaşlı dostu şehirler
b  Emekliler için  finansal yeterliliğin ve desteğin sağlanması

c. Yaşlı vatandaşların eğitimi, çalışmaları ve işe alınmala
d. Sosyal bütünleşme ve aile bağla
e. Yaşlılıkta boş zamanların değerlendirilmesi ,seyahatler, 
eğlenceler
f. Yaşlılık ve Medya
g. Sağlık turizminin geliştirilmesi için kaynaklar  
h. Termal su, doğa, güneş ve deniz  ile sağlık bakımının 
korunmasının öne 

1.2. Bakım Sağlayıcılar ve Bakıcılar 

Sağlıklı Yaşlılık

1.3. Yaşlı sağlığının ve yaşlı sağlık turizminin geliştirilmesi 

2.Kapsamlı ve erişebilir sağlık ve sosyal bakım

2. 1Yaşlılıkda Kapsamlı Sağlık Bakımları

a. Tıbbi ve uzun dönem bakımı için evrensel kapsamı ve 
sağlık, sağlık sigortası

b. Hastalık, yaralanma ve düşmelerde koruma
c. Hastane ve Kurumsal Bakım
d. Evde  sağlık bakımı ve günlük bakım
e. Zihinsel bozukluklar ve Alzheimerlı hastalıklarda 

kontrol ve bakım
f. Devamlı bakım  ve  terminal bakım
g. Göç yolları ile gelenlerde bakım sorunları ve adapte 

edilmesi 

2.2 Yaşlı, erişkin ve çocukların; tıbbi bakımlarına planlama 
ve öneriler

a. Kanser tedavi  bakımının planlama 
b. Yaşlı hastalarda beslenme
c. Fizik tedavi ve esenlendirme
d. Hasta ve yaşlılarda ilaç kontrolü
e. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında ( KOAH) 

bakım
f. Göz bakımı
g. Ağız sağlığı ve  bakımı
h. Deri Sağlığı Bakımı( yara bakımı ve önlenmesi)
i. Cerrahi müdahaleden sonra evde bakım
j. Şeker hastalıklarında ev de bakım
k. Kulak burun boğaz hastalıklarında ev de bakım 

3. Tıbbi yasalar ve düzenleyicileri

3.1-Yaşlılık Hali Bakımında Hukuk ve Düzenleyicilerin 
Durumu

a. Tıbbi ve uzun dönem bakımı için evrensel 
kapsamı ve sağlık sigortası

b. Yaşlı bakım programlarında, mevzuat ve finansal 
yapının düzenlenmesi

c. Bakım sağlayıcıların ve kurumların,  lisanslarının 
ve kurallarının kalite kontrolü

d. Yaşlıların; kırılganlığının, onurlarının ve  yaşlılık 
haklarının korunması   

3.2-Erişkin ve çocuklarda  bakım sistemin sigortada 
yer alması

a. Sağlık sigorta sistemleri planlaması
b. Bakanlıkların sorumlulukları
c. Sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleri, tutumları 

ve sorumlulukları
d. Finansal planlamalar
e. Uluslararası yasalar  

4.Kurumsal bakımda değişen  yönetim 

Yaşlı Bakımında Etkili Planlama ve Yönetim

a. Uluslararası ve bölgesel işbirliği
b. Yaşlı bakım programında yeterli finans 

güvencenin sağlanması
c. Hükümet, yerel  yönetimler ve sivil toplumlar 

için ulusal planlamalar
d. Uzun dönem bakımda performans ve etkililiği  

verimini geliştirme
e. Ev de bakım modelleri  



KİMLER KATILABİLİR ?

Bu Uluslararası seçkin , önemli  konferans ;

- Hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının, Sağlık Planlamacıların ve
Politika yapıcıların

- Sağlık sigortası, bakım evleri ve evde sağlık kuruluşların, Yaşlı bakım
sağlayıcıları

- Geriatri, hemşirelik, sosyoloji ve sağlıkla ilgilenen üniversitelerden
akademik personel

- Doktorlar, yaşlı bakımı, psikiyatri, fizik tedavi, klinik beslenme,
palyatif bakım,…vb diğer ilgili sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

- Medikal turizm, sağlık turizmi ve termal turizm işletmecileri.
- Oteller, acenteler.

KONFERANS HAKKINDA BİLGİ;
Kayıt, özetlerin sunulması, ana konuşmacılar, konaklama…vb 
Webside - ISTANBUL /  TURKİYE  AÇIK,  ZİYARET EDİNİZ. 
www.crossroads17.org 

ÖZET TARİHİ İÇİN SON GÖNDERİM:  31 MAYIS 2017



NEDEN KONFERANSA KATILMALIYIM?

BAKIMDA DÖNÜŞÜM ÖNCÜ KONFERANS 2017 VE FUARI

Hasta bakımı ve bakımda dönüşüm projesi, kalifiye bakım personelini sorununu da ortaya çıkardığından bu 
sorunun çözümü için HASTA BAKICI EĞİTİM projesini uygulamak için çalışmalara başlanılmıştır.

Bakım; evde bakım, hizmetleri başta olmak üzere, yaşlı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanede 
ihtiyaca cevap verecek şekilde projelendirilmiştir.

Derneğimiz yaşlılık ve hastalık hali Türkiye uyumu projesi kapsamında, proje hazırlayarak çözümü için girişimlerde 
bulunmuş ve 1. Kademesi olan HASTA BAKICI eğitimi projesi ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Konferans ve fuarımız, dünyada gittikçe artan yaşlılık ve ülkemizde gittikçe artan yaşlılık ve hastalık hali bakım 
Türkiye  ve Dünya sorunu olarak yerleşmekte ve çözüm aramaktadır.

Ülkemiz;Sağlık hizmetleri konusunda büyük bir role sahip hemşirelerin sayısında yıllara göre artış olsa da , bu 
artışın yeterli olmadığı söylenebilir. 2011 yılında Hekim, diş hekimi, hemşire ,sağlık memuru ve ebe’de bir artış 
görülmesine rağmen özellikle evde bakım hizmetlerinde önemli bir yere sahip 114 772 hemşire sayısının Türkiye 
genelinde yetersiz olduğu görülebilir.

2011 yılı incelendiğinde bir hekim başına ortalama 587 hasta, diş hekimine 3505 hasta, hemşireye 592 hasta, sağlık 
memuruna 667 hasta, ebeye 1425 hasta ve eczacıya ise 2835 hasta düşmektedir. Bu sayıların her ne kadar yıllara göre 
düşüş gösterdiği görülse de , sağlık personeli başına yüksek olduğu görülmektedir.

Ayrıca 9 milyona yaklaşan yaşlı, 12 milyon olan engelli ve kas hastalıkları, 5-6  milyon civarında sürekli hastalık hali 
durumlar söz konusu olduğunda Türkiye’de modern ihtiyaca cevap verecek BAKIM hizmetlerinin alınması ve 
sigorta sistemine adapte edilmesi artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Bu anlamda başlattığımız proje tüm bu sorunların çözümü için bir başlangıç olacak , 3 yıl içinde sistem Türkiye’de 
kurulacaktır. Hazırlık aşaması olan proje ve 100 ülkeden binlerce sağlık profesyonellerinin, akademisyenlerinin, 
hastane, sigorta şirketleri, gıda firmalarının,medikal firmalarının, kanser, kronik hastalıkları, solunum yolu 
hastalıkları, check-up, ağız ve diş bakımı, evde bakım ürünlerinin, hastane ekipmanlarının,sağlık, termal 
merkezlerinin, doğa  turizmcilerinin,bakımın bir bütün olduğu ve sağlığın korunmasında temel olduğu 
düşünülürse, tüm unsurları ile Turizm ve seyahat Acentalarının, Tur İşletmecilerinim, uluslar arası taşıma 
gruplarının…gibi yüzlerce ürün ve binlerce profesyonel ve katılımcıyı Türkiye’de ve Dünyada ağırlayacak ve 
sektörel bir buluşmanın ilki sağlanacaktır.



Konferans da;

Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını 
başkalarınabağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,

•  KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) vb. solunum sistemi hastalarına,
•  Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
•  İleri derecedeki kas hastalarına,
•  Fototerapi ihtiyacı olan yeni doğanlara (0–1 aylık) ,
•  Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofi lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) v.b) olan 
bireylere,
•  Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması 
gereken hastalara,
•  Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
•  Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş bakım hastalarına, Termal 
tesis sahiplerini,
Tur operatörlerini,
Turizm Acentaları
Ekolojik Turizm Yapan Tüm grupları,
Rehabilitasyon Grupları
Medikal Grupları
İlaç Şirketlerini
Uluslar arası ve ulusal ulaştırma gruplarını
Tüm otel gruplarını
Hastane gruplarını
Klinik beslenme gruplarına 

Klinik Bakım gerektiren kişi ve bunlara bakan gruplara…. vb

İHTİYACA CEVAP VERECEKTİR.
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