İşbirliği
Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi; kadınlara özel, sağlığa yararlı teklif ve önlemlerin oluşturulmasında
birlikte çalışmak için kadınların ve genç kızların yanı sıra, uzman ekipleri de bünyesine davet ediyor.
Kadın ve erkek uzmanlardan oluşan hedef gruplarımızın katılımı, kadınların ve genç kızların sağlık
açısından fırsat eşitliğinin iyileştirilmesine yönelik bir kalite güvencesi önlemidir. Hedef gruplar özelinde
farklı yaşam evreleri, yaşam ortamları ve yaşam biçimlerindeki kadınların sağlık ihtiyaçlarını
araştırabilmek için çeşitli katılım araçları kullanıyor ve sizin kullanımınıza sunuyoruz.
Tekliflerimize ilişkin yorum ve önerilerinizi bize her zaman e-posta yoluyla bildirebilir veya birebir
görüşerek aktarabilirsiniz.
Tabii ki her toplantımız sırasında, Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi’nden bilgi, destek veya toplantı talep
ettiğiniz konuları bir anket formu yoluyla ve tamamen gizli kalacak biçimde bize bildirme imkanınız da
vardır.
Tekrarlayan aralıklarla, bizimle birlikte çalışabileceğiniz, uzmanlık alanınıza ve yaşam alanınıza ilişkin
deneyimlerinizle bize katkıda bulunabileceğiniz tematik görüşmeler düzenliyor ve anketler veya hedef
grup araştırmaları yürütüyoruz.
Kadınlar ve genç kızlar için sağlık hizmetleri alanında arz eksikliklerini veya dezavantajlarì keşfetmeniz
veya bunları kendiniz yaşamanız durumunda, bize her zaman gizli ve güvenilir kalacak şekilde çıkar
temsilcisi olarak başvurabilirsiniz.
Kadınlar ve genç kızlar, çalışmalarımızın odak noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle Kärnten Kadın
Sağlığı Merkezi, kadınlara özel sağlık geliştirme önlemlerini ve korumalarını hayata geçirmekle
yükümlüdür. Bu görevlerin yerine getirilmesinin temelinde (bkz. http://www.fgz-kaernten.at/12865.htm)
Avusturya Sağlık Geliştirme Yasası, Ulusal Kamu Sağlığı Stratejisi ve Avusturya Kadın Sağlığı Merkezleri
Kalite Ölçütleri’nin yanı sıra Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi teşvik birimlerinin yönetmelikleri yer alır.
Bu yönetmelikler temelinde, kanıta dayalı yöntemler kullanarak bütünsel ve kadınlar için adaletli bir
sağlık geliştirme uygulamasına ilgi duyan uzmanlar, kurumlar ve stajyerlerle birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı
anlaşmanın temeli olarak, Almanca dilini B1 dil düzeyinde (bkz. http://www.europaeischerreferenzrahmen.de/sprachniveau.php) biliyor olmanız bir ön koşuldur.
Kendinizi bu ölçütlerle özdeşleştirebiliyorsanız, uzmanlık veya stajyerlik için bize kapsamlı bir başvuru
göndermenizden memnuniyet duyarız.
Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi, ön yargısız bir çalışma ortamını destekler ve çalışan kadınlar arasında
çeşitlilik sağlamak için çabalar. Çalışanların, uzmanların ve stajyerlerin çeşitliliğini (farklı köken, etnik
grup, din, yaşam biçimi, cinsel yönelim, yaş ve engel durumları) bir zenginlik olarak görüyoruz. Buna
göre yapılan başvuruları kesinlikle daha çok arzu ediyoruz.
Aşağıdakiler, Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi’nin görevleri arasında yer almaz:
• Enerjiyle ilgili tedavi araçları, tamamlayıcı gıda maddeleri, fitness ekipmanı, sağlık ve kozmetik
ürünleri gibi ürünlerin satışı veya pazarlanması
• Kar amaçlı (özel) şirketlerin hizmet ve ürünlerinin aracılığı veya önerilmesi
• Kişisel uygulamaların gerçekleştirilmesi (masaj, enerjiyle ilgili tedaviler, güzellik bakımları,
fizyoterapi, psikoterapi...)
• Adı geçen yönetmeliklere uygun olmayan ve / veya Kärnten Kadın Sağlığı Merkezi’nin görev
alanında bulunmayan toplantıların, eğitim tekliflerinin ve hizmetlerin sunulması

