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Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki 

eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve 

geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardo 

da Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında 

ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve 

uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, 

beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar. 

Program, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki 

eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin 

geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve 

yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik 

edilmesini hedeflemektedir.  

 

Anlatıma dayalı tıp, insanları anlamak ve onları 

kendine özgü koşullar içerisinde değerlendirmek 

için hastalığın öyküsüne kulak vererek, ihtiyaçların 

yanısıra yeni yaklaşım stratejilerine odaklanarak 

son birkaç dekattır klinik uygulamalarda altın 

standart olan kanıta dayalı tıp yöntemini 

tamamlayıcı bir yaklaşım olarak rol almayı 

hedeflemektedir. Story Telling on Record 

(S.T.O.R.e) projesi de “Öyküleştirilmiş Tıp” 

temelinde kurgulanmış bir ortaklık projesidir. Bu 

proje kapsamında 7 farklı kurum/kuruluş partner 

olarak yer almaktadır.  

 

 
 

Ortaklık projeleri, mesleki eğitim alanında faaliyet 

gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek 

işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım 

ölçütlere göre katkı sağlayacak faaliyetlerdir. 

Ortaklık projeleri ile mesleki eğitim ve öğretimin 

cazibesini ve kalitesini arttırmak, mesleki eğitim ve  
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öğretimde genel araçların gelişim ve 

uygulamasını gerçekleştirmek, karşılıklı 

öğrenmeyi kuvvetlendirmek hedeflenmektedir. 

 

Öyküleştirilmiş Tıp temelindeki bu projenin 

dördüncü toplantısı 17-18.Ekim.2015 

tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 

gerçekleştirilmiştir. Plovdiv, Bulgaristan’ın 

ikinci büyük şehridir. Yaklaşık 400000 kişi 

yaşamaktadır ve 2019 yılı için Avrupa’nın 

kültür başkenti seçilmiştir. Bu güzel şehirde bal 

ve baharatlarla tatlandırılmış lezzetli Bulgaristan 

poğaçalarını tadabilirsiniz. Plovdiv’in gece 

yürüyüş turları gibi sosyal etkinlikleri de 

ünlüdür. Tarihi Roma anfitiyatrosu da ziyaret 

edilmesi gereken önemli tarihi eserlerden bir 

tanesidir.  

 

Proje partneri olarak, toplantıya İzmir Katip 

Çelebi Üniversitesi adına katılım sağladık. 

İzmir’den Plovdiv’e ulaşımımızı otobüs ile 

gerçekleştirdik. Katılımcıların hiçbirinin otobüs 

ile uluslararası yolculuk deneyimi 

bulunmadığından, bizler için heyecan verici bir 

yolculuk oldu. Yaklaşık sekiz saatlik yolculuk 

sonrası; sabaha karşı İzmir’den Plovdiv’e 

ulaştık. Bu da bize harika bir Bulgar kahvaltısı 

yapma fırsatı verdi.  

 

 

 
 

 

Bulgaristan toplantısı, projenin şu ana kadar 

yapılmış en kalabalık toplantısıydı. Ana konu; 

projenin genel gidişi, final raporunun 

planlanması ve odak grup tartışmaları için 

personel eğitiminden oluşmaktaydı. 

Öyküleştirilmiş tıp ve ilişkili medikal kayıtlar 

hakkında detaylı tarışmalar yapıldı ve 

partnerlerin konuyla ilgili deneyimleri 

paylaşıldı. Toplantının ikinci gününde de iyi 

odak grup görüşmelerinden örnekler verildi. 

Toplantı sonunda tüm katılımcılar; 

öyküleştirilmiş tıbbın çok önemli olduğu, çok 

fazla bilinmediği ve proje sonuçlarının 

yaygınlaştırılması faaliyetlerinin çok önemli 

olacağı konusunda fikir birliği içerisindeydi. 

Proje broşürleri, internet sitesi, gazete, 

organizasyon ve basım işleri de toplantı 

esnasında tartışıldı. Her partnerin kendi 

ülkesinde; kronik hastalıklar ve nadir görülen 

hastalıklar konularında odak grup çalışması 

planlamalarına, odak grup raporlarının da 

İngilizce’ye çevrilerek analiz edilmesine karar 

verildi. Ayrıca toplantı esnasında iyi ve kötü 

uygulama tarzında iki odak grup örneği de role-

play tarzında gerçekleştirildi. Role-play 

uygulamalar katılımcıların neşeli vakit 

geçirmelerini sağladı. 

 

Toplantı sonrası İtalya’da yapılacak final 

toplantısında ve Öyküleştirilmiş Tıp 

sempozyumunda buluşmak üzere vedalaşıldı. 
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