KRISTINA
Bir Avrupa Birliği Projesi
Avrupa’nın tarihine baktığımızda tekrar ve tekrar karşılaştığımız bir gerçek var – göç gerçeği.
Bu gerçek artık bir gelenek – fakat beraberinde birçok zorluğu da getiren bir gelenek.
Özellikle hasta bakımına gelince göçmen kişilerin karşılarında buldukları engellerin ne denli
zorlu olabileceğini görmek mümkün. Yaşı ilerlemiş olan kişilerin göç edilen ülkenin dilini
yeterince iyi konuşamamaları, göç edilen ülkeninkinden farklı bir kültüre, farklı örf ve
adetlere sahip olmaları ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinememeleri
gibi birçok engel mevcut. Bakım ihtiyacı olan bireyler kimi zaman kendilerini toplumdan
dışlanmış hissetmektedirler. Yaşı ilerlemiş veya bakıma muhtaç kişilerin bakımı neredeyse
tamamen aile bireylerine kalmakta ve bu aile bireyleri ise hasta bakımını yardım alamadan,
tek başına üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Çoğu kez, destek almak isteseler bile
gerekli yardıma ulaşamayıp kendilerini çaresiz hissetmektedirler.
İşte KRISTINA tam da bu durumu değiştirmek isteyen, birçok farklı ülkeden çeşitli kurumların
ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir proje. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında neden bilişimi
diller ve kültürler arası bir köprü olarak kullanamıyoruz sorusuna cevap ararken gelişen bu
proje, insanlara en çok desteğe ihtiyaç duydukları hastalık ve yaşlılık zamanlarında destek
olma hedefiyle başlatılmıştır.
Peki KRISTINA tam olarak nedir?
KRISTINA hayatımızı kolaylaştırmayı hedefleyen bir bilgisayar programı. Bilgisayar, tablet ve
cep telefonu gibi mobil cihazlar üzerinde çalışacak olan bu bilgisayar programı kişilerle
konuşarak iletişim kurabilecek, onlara tavsiyeler verip hatırlatmalar yapabilen, bir nevi
asistan veya arkadaş görevini üstlenecek.
KRISTINA’yı özel kılan nedir?
KRISTINA mobil cihazın ekranında arkadaş canlısı, gerçekçi bir kişi görünümünde olacak ve
kendisiyle iletişime geçmeyi kolaylaştıracak. Kullanıcının duygu halini yalnızca
söylediklerinden değil, aynı zamanda ses tonundan, yüz ifadesinden ve vücut dilinden
anlayabilecek. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça, Polonyaca ve Türkçe konuşabilen bu
bilgisayar programıyla gurbette yaşayan kişilere sağlık ve sağlık hizmetleri hakkında ana
dillerinde bilgi vererek, onlara sanal bir dost olarak eşlik etmesi amaçlanmaktadır.
Neden desteğinize ihtiyacımız var?
KRISTINA’yı geliştirebilmemiz için video ve ses kayıtlarına ihtiyacımız var. Evde veya bir
kurumda hasta bakımı konusu sizi ilgilendiriyorsa, tam da sizi arıyoruz! Sizlere bu konuda
daha fazla bilgi vermek için her zaman müsaitiz! Sizi bekliyoruz.
Daha fazla bilgi için
Jutta Mohr ile temasa geçiniz!
Tel. 07071 - 29 84040, jutta.mohr@med.uni-tuebingen.de

