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 Pozitif Yaşam Derneği ve Destek Merkezi Tarihçesi
Pozitif Yaşam Derneği
Pozitif Yaşam Derneği 2005 yılında kurulmadan önce de çeşitli dernekler var olmuş, çeşitli
etkinliklerde HIV/AIDS’le yaşayanlar bir araya gelme şansları bulmuşlardı. Ancak bu
grupların hiç biri iradeleşememiş; aksine, arkadaşlarımız deşifre olma kaygısıyla mümkün
olduğunca birbirlerinden uzak durmaya özen göstermişlerdi. 1990’lı yılların başında kurulan
AIDS Savaşım Derneği ülkemizdeki HIV ve AIDS alanındaki en önemli aktör, en önemli
adres olmuştu.
AIDS Savaşım ve Mücadele Dernekleri Türkiye’de eş zamanlı kurulmaya başlamış ve çeşitli
illerde faaliyete geçmişlerdi. Tüm bu dernekler HIV yayılımının önüne geçmek, toplumda
bilgilenme ve farkındalık yaratmak gibi önemli ve değerli amaçlar taşımışlardı.
Zaman içerisinde HIV yayılımının beklenenin çok altında kalması, yeterli kaynak ve desteğin
olmaması gibi sebeplerle konu toplumun ve devletin gündeminden hızla uzaklaştı. 2000’li
yıllara gelindiğinde HIV ile yaşayanlar tamamen yalnız bırakılmış, sorunlar ve önyargıların
sonuçlarından kaçamayacak hale gelmişlerdi.

2003 yılına gelindiğinde yine kişisel bağlantılarla bir araya gelen birkaç arkadaşımız derneğin
ilk buluşmalarını gerçekleştirdiler. Zamanla bu buluşmalara birkaç doktor, birkaç aktivist de
katıldılar. 2003 yılının ekim ayında kurulan HIVPOZİTİF e-posta gurubu internet ortamında
sürekli haberleşme olanağı sağladı.
Bu e-posta grubu Türkiye genelinde internet erişimi olan HIV ile yaşayanlar için bir soluk
alma alanı, bir iletişim kanalı oldu. Bu e-posta listesi özellikle güvenlik sebebiyle yüz yüze
gelmeyi tercih etmeyen bir grup HIV ile yaşayan için ciddi önem taşımaktadır. E-posta listesi
dernekten bağımsız bir mecra olarak halen varlığını ve önemini korumaktadır.
Bu listenin içinde veya dışında kalan ama daha çok fiziksel olarak bir araya gelenler ise bu
birlikteliği resmi bir kimliğe dönüştürmek isteklerini ortaya koydular. 2004 yılında hızlanan
dernekleşme süreci tüzüğün yazılması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, misyon ve
vizyonumuzun netleşmesi gibi adımlarla daha da profesyonel bir şekil aldı.
Derneğimiz, HIV ile yaşayan kişilerin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan
güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak ihlallerinde savunuculuk görevlerini yerine
getirmek, HIV ve AIDS konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Haziran 2005'te doğdu.
Tüm ülkenin HIV ve AIDS ile ilgili sorunlarını sırtlanma cesaretini gösteren derneğimiz,
tamamen amatör bir ruhla ama profesyonel olmaya çalıştı. Kuruluşta derneğimiz, birkaç
profesyonel doktor arkadaşımız, birkaç dernek geçmişi olan aktivist ve hemen hiç dernek
tecrübesi olmayan, kimisi hemen hiç çalışmamış çocuk sahibi ev hanımları ve değişik
kesimlerden HIV’le yaşayanlardan oluşuyordu.
Simit saraylarında toplanacak kadar imkânları kısıtlı, ama bütün sorunlara kafa tutacak kadar
cesurduk. En ufak çabanın insan hayatlarındaki değişimi gözlemleyebiliyorduk. Hastane
sıralarında uzak duran arkadaşlarımız, artık birlikte hastanelere gidiyor, birbirlerinin haklarını
savunuyorlardı. Artık HIV’le yaşayan arkadaşlarımız birbirlerini “tehdit” olarak görmeden,
korkmadan bir araya gelebiliyorlardı.
Kuruluşumuzdan bir yıl sonra, 2006 yılında ‘Küresel Fon’ ülkemize 5 milyon dolarlık
“HIV/AIDS Önleme ve Destek Hibe Programı” açtı. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü
programda sivil toplum kuruluşlarına sadece 1,5 milyon dolar bütçe kullandırıldı. Biz de
Dernek olarak “Pozitif Yaşam Destek Merkezi Projesi” ile başvurduk ve böylece fiziksel
mekânımıza kavuştuk.

Pozitif Yaşam Destek Merkezi
İstanbul’daki destek merkezimizin yerini bulmak için çok bina aradık, gezdik. Bulduğumuzda
kendi çocuğumuzu giydirir gibi süsledik onu. Merkezin yerinin gelenlerin herhangi bir endişe
yaşamadan giriş çıkış yapabildikleri bir bina olmasına özen gösterdik. Ekip olarak büyük bir
heves ve özenle ofisimizi kurduk. İlk kuruduğumuzda neredeyse kapımızı çalan kimseler
yoktu. Derneği ve sağladığı hizmetleri tanıttıkça gelenimiz gidenimiz çoğalmaya ve HIV ile
yaşayanlar destek almaya başladı.
Ağustos 2006’da faaliyete geçirdiğimiz Pozitif Yaşam Destek Merkezini Temmuz 2007’ye
kadar ‘Küresel Fon’ ile sürdürdük. Sonraki yıllar Merkezimizi Açık Toplum Enstitüsü, UNAIDS
ve M.A.C AIDS Fon’undan aldığımız desteklerle hizmetlerimizi devam ettirdik. HIV ile
yaşayanlara ulaşmakta ve destek vermekte önemi büyük olan ve çok kısa sürede iyi bir
unvana kavuşan destek merkezimizi sürdürmekte de son derece kararlıyız.
2005 yılından bu yana stratejik planlama süreçleriyle tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdürerek, bugüne dek önemli tecrübeler kazanarak hızlı bir gelişme

kaydettik. 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz iki kurumsal kapasite geliştirme toplantısı ile
vizyon ve misyonumuzu yenileyerek stratejik planımızı güncelledik. Böylelikle Merkezimizde
verilen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz.
Bugüne kadar merkezimizde 2000’den fazla farklı kişiye binlerce kez hizmet sunduk.
Derneğimizi ne denli doğru amaçlarla kurduğumuzu, doğru şeyler yaptığımızı, toplumda,
devlette, medyada, sağlık çalışanlarında ve HIV’le yaşayanların hayatında ne denli büyük ve
önemli değişimler yaptığımızı gözlemliyoruz. Azla yetinmeden, hedeflerimizden şaşmadan,
yeni hedefler ve hizmetler üreterek, daha fazlasını yapmayı amaçlıyoruz. Neye sahip
olduğumuzun farkında olarak, verdiğimiz hizmetlerin devamı için elimizden gelen her şeyi
yapıyoruz.
Bu süreç zarfında yaşamını kaybeden bütün dostlarımızı derin sevgi, saygı ve minnetle
anarak, emeği geçen herkese, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 Pozitif Yaşam Destek Merkezi (PYDM)’nin Amacı
Pozitif Yaşam Derneği’ni kurduğumuzda hedeflerimizden bir tanesi de HIV’le yaşayan
bireylerin ve yakınlarının (akrabalarının, eşlerinin, çocuklarının, arkadaşlarının ve diğer HIV’le
yaşayanların) doğru bilgiye en kısa ve güvenilir yoldan ulaşmasıydı. HIV’le birlikte nasıl
yaşarız, ne yapmamız gerekir, ilaca ve tedaviye uyumu nasıl kolaylaştırırız, ilaçla ve
tedaviyle ilgili sorunlarda nasıl ortak sorunlar yaşıyoruz ve çözümler neler olabilir gibi sorular
ancak böylesi bir merkezi kurarsak cevaplanabilirdi.
Pozitif Yaşam Destek Merkezi’ni kurarak HIV tanısı almış arkadaşlarımızın psikolojik destek
almalarını, tıbbi olarak bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlamayı, beslenme desteği
alarak ilaç etkileşimleri ve yan etkilerini en aza indirme yollarını bulmayı, son olarak yaşanan
hak ihlallerinde bireyleri haklarını aramaları konusunda bilgilendirerek güçlenmelerini
sağladık.
Bugün geldiğimiz noktada hemen her alanda bir gelişme varsa bunda Pozitif Yaşam Destek
Merkezi’nde ürettiğimiz hizmetlerin, bilgi ve deneyimin çok büyük katkısı olduğu açıktır.
Artık hemen hemen tüm HIV/AIDS tedavisi yapan hastaneleri, merkezleri, doktorları, test ve
tanı merkezlerini biliyoruz. Ayrıca tedavi sorun ve başarılarını, yaşanan hak ihlallerini, yeni
tanı alanların yaşadıkları sorunları ve çözümlerini, sağlık sistemindeki yerimizi, çözüm
yollarını, göçmen ve sığınmacılarda yapılacakları, mahkum ve tutukluların sorunlarını, son
olarak da madde bağımlılarının yaşadıkları sorunları görebiliyoruz ve alternatifler
üretebiliyoruz. Pozitif Yaşam Destek Merkezi bu haliyle ciddi bir okul, ciddi bir kaynak ve
önemli bir hizmet merkezi olarak ülkemize sunduğumuz değerli bir örnektir. Sayılarının
artırılarak tüm yurda yayılması gerektiğini düşünüyoruz.
PYDM’de verilen bir diğer hizmet ise Akran Danışmanlığı hizmetidir. Bu hizmet çerçevesinde
HIV’le yaşan bir kişi veya ailesi, arkadaşı, sevgilisi, eşi, çocuğu, kendi ile aynı statüdeki bir
akranına kendi deneyimlerini açmaktadır. Bu deneyim paylaşımı, sürecin kabullenilmesine ve
tedaviye uyumun kolaylaşmasına doğrudan etki etmektedir. Gerek HIV’le yaşayan kişiler
gerekse çevremizdeki diğer insanların bu yolla bilgilendirilmeleri, güçlendirilmeleri ve
farkındalık kazanmaları Akran Danışmanlığı yöntemiyle son derece başarılı ve hızlı şekilde
gerçekleşmektedir.

 Merkezimizde Sağlanan Danışmanlık Hizmetleri
Pozitif Yaşam Derneği bünyesinde oluşturduğumuz Pozitif Yaşam Destek Merkezi,
uzmanlaşmış çalışanlarıyla HIV pozitif kişiler ve yakınları için ihtiyaç duyabilecekleri;






Beslenme danışmanlığı,
Psikolojik danışmanlık,
Hukuk danışmanlığı,
Akran danışmanlığı,
Vaka yönetimi hizmeti konularında ÜCRETSİZ hizmet verilmektedir.

Destek hizmetlerinin yanı sıra HIV ile yaşayan kişilerin gelişimleri için eğitimler, seminerler ve
sosyal aktiviteler düzenlemektedir.

Beslenme Danışmanlığı
Beslenme uzmanımız, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kullanılan ilaçların yan etkilerini
dengelemek amaçlı danışmanlık hizmeti vermekte ve beslenme programları ile örnek
menüler oluşturabilmektedir.
Sağlıklı Beslenme konusunda aşağıdaki sorularınıza cevap bulabilirsiniz;
 Bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme programı nasıl olmalıdır?
 ARV (HIV’I baskılayan) ilaçlarının yan etkilerini dengeleyecek beslenme biçimi nasıl

olmalıdır?
 Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendirir?
 Beslenme sistemini güçlendirecek özel formüller, içecekler nelerdir?
 Besin hijyeni, pişirilmesi ve saklanması nasıl olmalıdır?
 Kilo kontrolünün immün sistem üzerindeki etkileri nelerdir? (kilo alma-verme)
 Mikronütrient takviyesi gerekli midir? Beslenme ile karşılanabilir mi? Hangileri ne

kadar?

Psikolojik Danışmanlık
Uzman psikoloğumuz, HIV enfeksiyonu ile dolaylı ya da doğrudan bağlantılı olarak ortaya
çıkan düşünsel, davranışsal ve duygusal zorluklar ve sorunlarla ilgili danışmanlık ve ihtiyaç
duyulduğunda bireysel ve grup psikoterapisi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerden hem
HIV ile yaşayan bireyler hem de bu kişilerin aileleri ve yakınları faydalanabilirler.

Neden Psikolojik Destek veriyoruz?
HIV ile yaşayan kişilerde depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin daha yüksek olabileceği
bilinmektedir. Depresyon ve kaygı bozuklukları kişinin hem gündelik işleyişini hem de
medikal tedavi sürecini etkileme riskini de beraberinde getirmektedir. Psikolojik
danışmanlık/psikoterapi, hastalığın duygusal yönleriyle başa çıkmakta HIV ile yaşayan
bireylere ve yakınlarına yardımcı olabilir.
Psikolojik Danışmanlık başlığı altında aşağıdaki konularla ilgili sorularınıza cevap bulabilir,
sorunlarınızla ilgili hizmet alabilirsiniz:
 Depresyon
 Aileyle ve/veya sevilen kişilerle HIV statüsünü paylaşamama durumu, öğrenmelerine













yönelik endişe
Öfke
Utanç
Suçluluk
Kayıp duygusu - hayatın sona ereceğine dair kaygılar ve yas
Terk edilmişlik duygusu
Yalnızlık duygusu
Kendini başkalarına bağımlı hissetme
Belirsizlik düşünceleri
İntihar düşünceleri
Cinsel yaşantı ile ilgili kaygılar ve cinsel yaşantıdan kaçınma
Damgalanma ve izolasyon
Geleceğe yönelik plan yapamama

Hukuki danışmanlık
HIV ile yaşayanlara ve/veya yakınlarına;
 Temel haklar, hasta hakları, ayrımcılık yasağı, sanık hakları, mağdur hakları ve

gereksinim duyulacak konular ile ilgili alanlarda bilgilendirme,
 Hak ihlalleri ve mağduriyet durumlarında hak arama yolları konusunda yardım,
 Hukuki yardım için olanaklar, ceza ve hukuk davalarında bir avukatın yardımından





yararlanma yollarının tanıtımı,
Dava takibinde ekonomik durumu uygun olmayan başvurucular için adli yardım için
gerekli bilgiler,
Her aşamada hukuki destek ve danışma,
Konu ile ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda bilinç yükseltme, farkındalık yaratma
ve eğitim çalışmaları,
Diğer gerekli hukuki çalışmalarla ilgili destek hizmetleri verilmektedir.

 Özel sigortaya tabiyseniz ve bağlı bulunduğunuz sigorta şirketi rızanız olmadan HIV

durumunuzu işvereninize bildirdiyse,
 HIV pozitif olmanız sebebiyle ameliyatınız, muayene veya tedaviniz reddedildiyse,
 HIV durumunuz rızanız olmadan üçüncü şahıslarca basında yayımlandıysa,
 HIV tanınızı telefon ya da e-posta yoluyla aldıysanız,
 HIV sebebiyle işten çıkartıldıysanız,
 HIV sebebiyle evlendirilmediyseniz ya da evlenmenize zorluk çıkartıldıysa,
 HIV durumunuz rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşıldıysa,
 İşe alınmada önce ön koşul olarak HIV testi yaptırmanız istendi ve "Pozitif"





sonucunuz sebebiyle işe alınmadıysanız,
Hastalığınıza ait bilgiler başka kurumlara verildiyse,
Özel sigortaya tabiyseniz ve bağlı bulunduğunuz sigorta şirketi rızanız olmadan HIV
durumunuzu işvereninize bildirdiyse,
HIV pozitif olmanız sebebiyle ameliyatınız, muayene veya tedaviniz reddedildiyse,
HIV durumunuz rızanız olmadan üçüncü şahıslarca basında yayımlandıysa,
O zaman HIV sebebiyle hak ihlaline uğradınız!
HIV ile ilgili yaşadığınız hak ihlalleri konusunda danışmanlık almak için destek
merkezimizi arayabilirsiniz.

Akran Danışmanlığı
HIV tanısı almak, bazen insanın tüm yaşamını yeniden inşa etmesi demektir. Tanı travması
yaşayan bir HIV pozitif ilk etapta; tüm yaşantısının isteminin dışında değiştiğini, hatta bittiğini
düşünebilir. Belirsizlik ve olumsuz düşünceler onu daha da umutsuz hale getirebilir.
HIV tanısı almanın hayatın sonu olmadığını, bir değişim ve geçiş dönemi olduğunu anlatmak,
kişinin yaşamını yeniden kurgulayabilesi açısından son derece önemlidir.
Yeni HIV tanısı alan kişiye bu geçiş döneminde kendi gibi HIV pozitif olan bir akranının HIV
ile yaşama konusunda kazandığı deneyimi paylaşması; HIV ile barışmasında ve hayatını
yeniden şekillendirebilmesinde büyük yarar sağlamaktadır. Tanı alan kişi; karşısında kendi
gibi HIV pozitif olan ve gayet sağlıklı yaşayan kişiyi gördüğünde, kendisine ve hayata olan
inancı tazelenerek, yaşamını daha da anlamlı hale getirebilmektedir. Tedaviye devamlılık,
olası hak ihlallerinde kendini savunabilme, hak ve özgürlüklerini koruyabilme konularında
beceri kazanmış ve HIV ile barışık yaşayan diğer bir akranının yol gösterici olması sayesinde
hayatını planlamada önünü ve hedeflerini daha net görebilmektedir.

 Merkezimizde Sağlanan Diğer Hizmetler
Merkezimizde danışmanlık hizmeti dışında aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirsiniz:
 HIV ve AIDS ile ilgili her türlü yerli ve yabancı yayınları, alandaki periyodik yayınları

takip edebilir,
 Merkezimizde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile araştırmalar

yapabilir,
 Merkezimizde dönemsel olarak düzenlenen;
o Eğitimler,
o Seminerler,
o Film gösterimlerine katılabilirsiniz.

Merkezimizdeki hizmetlerden yararlanmak ve her türlü ayrıntılı bilgi için (0216) 418 10 61
numaralı telefona veya info@pozitifyasam.org adresine başvurabilirsiniz. Merkezimizdeki
etkinliklere katılmak, için e-posta adresinizi merkeze bildirmeniz yeterlidir. Etkinlikler
öncesinde bilgilendirme duyuruları yapılacaktır.
Hizmete başlama ve süreklilik
Merkezimize başvuran kişilere bilgilendirme, ihtiyaç tespiti yaparak yönlendirme yapıyoruz.
Hizmetlerimizi bir defa ile sınırlamayıp düzenli takip sürecine yayıyoruz.

 Kimler hizmet alabilir?
Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nin yukarıda yer alan tüm hizmetleri, yalnızca HIV ile yaşayan
kişiler ve yakınlarına (aile, partner, yakın arkadaş vb.) yöneliktir. Ücretsiz olarak Hizmet
almaya başlamak için destek merkezi çalışanları ile iletişime geçmek ve randevu almak
yeterlidir.
 Danışmanlardan ne zaman ve nasıl randevu alabilirim?
Pozitif Yaşam Destek Merkezi Pazartesi-Cuma her gün 10:00-19:00 saatleri arasında
Cumartesi günleri 11:00 - 17:00 arasında hizmet vermektedir.
Haftanın belli günleri hukuk danışmanı, beslenme uzmanı, psikolojik danışmanlık hizmeti ve
ayda bir de psikiyatrik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Danışmanlık hizmetleri için randevu almanız gerekmektedir. Randevu için 0 216 418 10
61 numaralı telefona veya info@pozitifyasam.org adresine başvurabilirsiniz.
Not: Danışmanlarımızdan randevu almadan önce, ihtiyaçların belirlenmesi ve temel bilgilerin
verilmesi için, ilk aşamada destek merkezi çalışanlarımızdan biri ile ön görüşme yapmanız
sağlanacak ve sonrasında ilgili uzman danışmanımıza yönlendirileceksiniz.

Pozitif Yaşam Destek Merkezi Danışmanlık Programı
(Lütfen gelmeden birkaç gün önce telefonla ya da yüzyüze randevu alınız.)
Beslenme Danışmanlığı

Ayşegül Bahar

Psikolojik Danışmanlık

Fatma Tanış

Hukuk Danışmanlığı

Fırat Can Güngör

Psikiyatri Danışmanlığı

Özlem Mescitoğlu

Her hafta Perşembe günleri, 15:00 – 17:00
arası
Her hafta Perşembe 14:00- 16:00 arası
Her gün
Ayda 1 kez - gün için bizimle irtibata
geçiniz

 Fiziki İmkânlarımız
Ağustos 2006’da hizmet vermeye başlayan merkezimizin odalarından birisi çalışanların
olduğu ofis bölümü. Diğer oda HIV’le yaşayan kişilere ve yakınlarına danışmanlık hizmetinin
verildiği oda. Bu odada HIV ve AIDS ile yaşayan kişiler ve yakınlarına verilen danışmanlık
hizmetleri sağlanıyor.

R:1 Ofisin genel görünüşü

R:2 Genel Görünüş

R:3 Danışmanlığın
verildiği odadan bir
görünüş

R:4 Evrak Odası /
Arşiv

 Verilen Broşür ve Kitapçık

 Genel Bilgiler
1. Çalışanlar (ofis):
Görev

Haftada
kaç gün
çalıştığı

İsim

Merkez
Koordinatörü
Vaka yöneticisi

3 Gün

Sosyal hizmet
uzmanı

6 Gün

Akran danışmanı

6 Gün

5 Gün

Akran danışmanı

1 Gün

Akran danışmanı

Akran danışmanı

Not
Gerektiği durumlarda
danışmanlık verir.
Gönüllü
İlk karşılamayı yapar.
Gerekli kişiye
yönlendirir.
Ağustos –Aralık
aylarında cumartesi
günleri danışmanlık
verdi.
Kadın danışmanımız
olduğu zaman randevu
ile danışmanlık verdi
(2 kez)
Kadın danışmanımız
olduğu zaman randevu
ile danışmanlık verdi
(1 kez)

2. Çalışanlar (uzman):

Görev
Hukuki danışman

İsim
Av. Fırat Can Güngör

Haftada
kaç gün
çalıştığı
-

Diyetisyen

Ayşegül Bahar

1 Gün

Psikolojik
Danışman

Fatma Tanış

1 Gün

Psikiyatrist

Özlem Mescioğlu

-

Psikolojik
Danışman

Pınar Arslantürk

-

Not
Perşembe günleri 3
adet danışana hizmet
verdi. (Eylül- Ocak)
Perşembe günleri 3
adet danışana hizmet
verdi. ( Eylül- Ocak)
3 danışana hizmet
verdi.
2 danışana hizmet
verdi.

3. Verilen hizmetler:
Hizmet alan
Merkezden hizmet alan toplam HIV
pozitif birey
Merkezden hizmet alan toplam HIV
pozitif birey yakını
HIV statüsü bilinmeyip, şüphe
üzerine başvuran kişi sayısı
Toplam

Sayı

Açıklama (varsa)

287
350
165
802

Danışma mecrası
Yüzyüze danışan
Telefonla danışan
Web sayfası üzerinden danışan
Toplam

Sayı
287
1020
3405

Açıklama (varsa)

Hizmetin türü

Sayı

Açıklama (varsa)

Akran danışmanlığı

287

Vaka yönetimi

11
vaka
16 kişi

Psikolog hizmetinden faydalanan

Psikiyatrist hizmetinden faydalanan
Diyetisyen hizmetinden faydalanan

45
seans

Olumlu nihayetlendirilmeyen bir adet
vaka var.
Genelde 10 seans verilir. Bazı
danışanlar
devam
etmek
istemediler. Şu ana kadar bir kişi 9
seans alabildi. Diğer danışanlar
çeşitli sebepler ile süreçten koptular.
Seanslara bahane göstermeksizin
gelmeyen 2 adet danışan oldu.

2 kişi
27 kişi
Diyetisyen seanslarını bir kişi ayda

bir kere alabiliyor.

Hukuki danışmanlık alan
İlaç desteği alan

37
Seans
5 kişi
7 kişi

Yeni / Eski danışan sayıları
Yeni başvuru

Sayı
199

Açıklama (varsa)
İlk kez danışmanlık alan sayısı
Daha önceden tanı almış çeşitli
sebeplerle tekrar başvurmuş

Önceden başvurmuş olan

88

Diğer etkinlikler
Sayı
Merkezde
ya
da
dışarıda
gerçekleştirilen sosyal etkinlik
Merkezde verilen seminer / eğitim
toplantısı

Açıklama
Akran Danışmanlığı Eğitimi
Süre 1 saat

2
HIV’in Tıbbi Boyutu
Süre 30 Dakika

Ortalama hizmet sayısı
Sayı
Merkeze günde ortalama gelen kişi
3
sayısı
Günde ortalama verilen danışmanlık
sayısı (HIV pozitif birey ve şüphe
13
üzerine arayanlar dahil)
Günde ortalama verilen hizmet
sayısı (HIV pozitif birey ve
8
yakınlarına)

Açıklama
Günde en az gelen kişi sayısı
Telefon, yüzyüze, web sayfası vb.
toplamında derneğe ulaşan kişi
sayısı
Merkezden hizmet alan toplam HIV
pozitif birey ve yakını sayısı

4. Merkezden hizmet alan HIV’le yaşayan bireylerin demografik özelliklere göre
dağılımı

01.01.2013 / 31.12. 2013 tarihleri arasında verilen hizmet
Toplam 287 Kişi

5. Vaka yönetimi
Vaka

1

2

3

4

Nasıl çözüldüğü

Sorun

35 yaş. Erkek. Gemilerde aşçılık
yapan
danışanımızın
gemide
Türkiye Liman İşletmeleri Müdürlüğüne gidildi.
çalışabilir raporunda HIV statüsü
Bu kodun kaldırılması sağlandı. Müdürlük
bir kod ile belirtilmiş. Danışanımızın
bundan sonra bu kodu kullanmayacak.
bu kodu onun çalışmasına engel
teşkil ediyor.
Danışanımızın bağlı bulunduğu kaymakamlık
22 yaş. Erkek. Öğrenci. Genel
ile irtibata geçildi. Durumun hassasiyeti
sağlık
sigortasına
erişiminde
aktarıldı. Geçmiş dönem borçlarını sildirip yeşil
problem yaşayan danışanımız
karttan faydalanması sağlandı. Danışan
tedaviye başlayamıyor.
tedaviye başladı.
22 yaş. Kadın ve iki bebeği. Kaçak
Hem anneye hem de bebeklere gerekli ilk
işçi statüsünde ülkemizde yaşayan
testler yapıldı. Ancak ilaç devamlılığı
yabancı
asıllı
aile.
Sağlık
gerektiğinden
ülkelerine
geri
dönmeleri
güvenceleri yok.
Derneğimize
gerekliliği aktarıldı.
başvurdular.
Danışanımızın ailesi Av. Fırat Bey ile
11
yaş.
Erkek.
Öğrenci.
görüştürüldü. Eczacı kalfası hakkında suç
Danışanımızın HIV statüsü eczacı
duyurusunda bulunuldu. Danışanımıza ve
kalfası tarafından okul ve sosyal
ailesine psikolog hizmeti verildi.
çevre ile paylaşılmış.

5

34
yaş.
Bankacı.
Kadın.
Danışanımız tanı alınca doktoru
malulen emekli etmeye çalışmış. Danışanımız Av. Fırat Bey’e yönlendirildi.
Ardından
danışanımız
felç Bununla beraber çalıştığı yer ile görüşülüp
geçirince ilaca erişiminde problem ilaca erişimi sağlandı.
yaşandı. Av. Fırat Bey ile görüşmek
istediler.

6

Batman’da evlenmek isteyen bir çift
Aile hekimi aranarak HIV ile ilgili bilgi aktarıldı.
tanı alınca aile hekimi tarafından
Danışanlarımız evlendi.
sağlık raporu verilmemiş.

7

Yabancı
uyruklu
kadın. Öncelikle anne ve bebeği ilgili hekime
Hamileliğinin 6. ayında tanı almış. yönlendirildi. Ardından sosyal güvence için
Sosyal güvenceleri yok.
yönlendirilme yapıldı.

8

Yabancı uyruklu kadın.22 yaş.
Nişanlısı negatif. Evlenecekleri
esnada öğrendiler. Kadın AIDS
safhasında.

Danışanımızın nişanlısına gerekli bilgiler
aktarıldı. Ardından doktora yönlendirilme
yapıldı ve çiftimiz evlendi. Danışanımız şu an
tedavisine devam ediyor.

9

Profilaksi tedavisine
gereken danışanımız.

Derneğe başvuran danışanımız ilgili doktora
yönlendirildi. Ardından rapor çıkartılarak
profilaksi tedavisine başlandı.

10

başlanması

Evlenmek üzere iken tanı alan çift.

Danışanımıza direnç testi için 3 ay beklemesi
gerektiği söylenmiş. Çiftimizi Kocaeli’ye
yönlendirdik ve CD4 sayısı düşük olan
danışanımız için rapor çıkarttırıp tedaviye
başlamasını sağladık.

6. İzleme ve Değerlendirme:
Görev
Vaka yöneticisi

Akran danışmanı

Raporlama
Bilgiler
deftere
yazılıyor.
Gerektiğinde ofis
çalışanları ile mail
yoluyla
paylaşılıyor.
Bilgiler
deftere
kaydediliyor.
Gerektiğinde ofis
çalışanlarına mail
atılıyor.

Olumlu yönler

Olumsuz yönler

Tüm
vakalar
sonuna
kadar
takip edildi.
Yeni tanı alan
bireylere HIV ile
yaşam
konusunda
bilgiler aktarılıyor.

Telefon ile ilk
karşılama
ve
gerektiğinde not
alma.

Ofis Asistanı

 Fon Sağlayıcı

Bu proje
proje tarafından
tarafından
: Bu

 Proje Bütçesi

: EK 1

desteklenmektedir.

Pozitif Yaşam Derneği
Tel - Fax : (216) 418 10 61
Web
: pozitifyasam.org
Blog
: pozitifgunluk.com
Mail
: info@pozitifyasam.org
Twitter
: twitter.com/hivleyasam
Facebook : facebook.com/pydmerkezi
Friendfeed: http://friendfeed.com/pozitifyasamdernegi

EK 1

POZİTİF YAŞAM DERNEGİ
2013 YILI DESTEK MERKEZİ BÜTÇESİ
Aylık

Ay /
adet

DESTEK MERKEZİ PERSONEL GİDERİ

Toplam
82.200 TL

Proje koordinatörü

Proje koordinatörü

2.000 TL

12

24.000 TL

Akran danışmanı

Akran danışmanı

1.850 TL

12

22.200 TL

Ofis Asistanı

Sosyal hizmet uzmanı

1.750 TL

12

21.000 TL

Vaka yöneticisi

Vaka yöneticisi

1.250 TL

12

15.000 TL

PROFESYONEL DANIŞMANLAR
Hukuk Danışmanı
Psikolog ve Psikiyatrist
Diyetisyen
Mali müşavir

58.800 TL
Telefon ile her gün
danışmanlık verilir
Haftada 1 gün
saat 14-16 arası
Haftada 1 gün
saat 15.00-17.00 arası
Mali Danışmanlık için aylık
bedel

175 TL

52

9.100 TL

700 TL

52

36.400 TL

175 TL

52

9.100 TL

350 TL

12

4.200 TL

OFİS GİDERLERİ

30.000 TL
1.050 TL

12

12.600 TL

Aylık ikram

500 TL

12

6.000 TL

Kurye masrafı

Posta ve kurye gideri

50 TL

12

600 TL

Telephone, fax ve internet

Telefon faks ve internet
fatura tutarı

300 TL

12

3.600 TL

Elektrik, doğalgaz, su

Aylık fatura tutarı

350 TL

12

4.200 TL

Bakım ve tamirat işleri

Tamirat işleri

250 TL

12

3.000 TL

Ofis kirası

Aylık kira bedeli

Aylık ikram (çay, kahve vs)

TANITIM FAALİYETLERİ

5.500 TL

Destek merkezi tanıtım broşür basımı

4000 adet broşür basımı

4.000 TL

1

4.000 TL

Web sitesi bakımı ve güncellenmesi

Web sitesi bakım ve
güncelleme

1.500 TL

1

1.500 TL

DESTEK MERKEZİ BÜTÇESİ (2013 yılı)

176.500 TL

