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Giessen' de Kültürlerarasi SagIlk Merkezi'ne Bakandan ÖVgüler
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Almanya'da Giessen-Marburg
Üniversiteleri (UKGM) TIp Fakül-
tesi Hastanesi bünyesinde Türk-
Alman Saghk Vakfi'run
önderliginde gec;en yil baslatilan

t;~ 'KültürlerarasiSaghk Merkezi' ne
övgü yagdi.
Giessen' de gec;en yil faaliyetlerine
baslayan ve UKGM ve Hessen
Saghk Bakanligi tarafmdan deste-
klenen bu proje, Almanya' da bir
"ilk pilot proje" olarakgörülüyor,
Hessen eyalet Saghk Bakarn Stefan
Grüttner: "Basta Türk hastalar
, o1rri.aküzere göc;menler ve son dö-
nemde de mültecilerin tedavisine
baslayan bu girisim, kisa sürede

r ,

önernli islere imza atti. Bu ömek
bölümün benzerleri asama asama,
eyaletimizdeki diger klinikler ve
hastanelerde de ya~ama gecirile-
cek" dedi. Bakan Grüttner, gec;en
yil 27 bin Euro olan ödenegi, ba-
kanhk olarak her yrl icin 120 bin
Euro'ya yükselttiklerini ifade etti
ve: "Uyuma büyük katki saglayan
'Hos geldiniz, kültürü 'Hessen'de
bizim icin büyük önem tasiyor."
diye konustu.
Giessen Üniversite Kinigi'nde
/Göc;men krizi" adiyla düzenle-
nen sempozyumun ac;t~konusma-
siru Türk Alman Saghk Vakfi
Kültürlerarasi Saghk Merkezi Ku-

ratoryumu Baskaru Dr. Klaus Sin-
terhauf yapti. Giessen Anakent Be-
lediye Baskaru Ditlend
Grabe-Bolz(SPD), Frankfurt
Baskonsolosu Mustafa Celik'in de
hazir bulundugu sempozyumda
UKGM Giessen Direktörü Prof.Dr,
Jens Peter Klussman ve Giessen
Tip Fakültesi Dekaru Prof. Dr.
Wolfgang Weidner birer konusma
yaph. Uzmanlar, hastalarm tedavi
sürecinde olumlu sonuc almak
icin lisan ve kültürler acilmurun
özellikle iletisimin cok önernli 01-
duguna dikkat cektiler, Kültürle-
rarasi Saghk Merkezi'nde
göcmenlerin dil sorunu yasamadi-

klan icin büyük ilgi gördügünü,
Almanya genelinden hastalann
geldigini belirten TASV Baskaru
Dr. Yasar Bilgin ise: "Bu merkez
Almanya'da bir ilktir. Göcmenle-
rin devletten.iana dillerinde saghk
hizmeti almasi anayasal hak olma-
mn yarusira, insani bir haktrr. Iste
icinde bir de mescitin bulun-
dugu merkezirniz bunu yerine ge-.
tiriyor. Poliklinikte basta Türkler.,
olmak üzere göcmenler muayene
ediliyor, gerekiyorsa tip fakültesi
bünyesindeki diger bölümlere
yönlendiriliyor. Yatarak tedavi ge-
rekiyorsa bunuda saglryoruz,"
dedi. (Haber: Isa DEVECEKEN)


