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T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

.
Sayı : 77597247-821.07
Konu : 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 18/10/2019 tarihli ve 82792155-324.99-733 sayılı yazı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabetin
önlenmesi ve kontrolü amacıyla Bakanlığımızca “Türkiye Diyabet Programı” yürütülmektedir. Her yıl
belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2019 yılı teması ‘Diyabet ve Aile' dir. Bu yılki
kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık
yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir.

Bu kapsamda diyabet hakkında farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla;

·Hastanelerimizde sağlık personeline ve topluma yönelik farkındalık faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,

·Sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi, etkinliklerin hizmeti aksatmayacak şekilde
desteklenmesi,

·Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programlarına ağırlık verilmesi,
TV ve radyo programlarının ilgili derneklerin temsilcileri ile işbirliğinde yapılması,

·Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesi,

·Ekte gönderilen afiş broşürlerin başkanlığınız ve başakanlığınıza bağlı hastanelerin resmi
web sitelerinde yayınlaması,

Yukarıda belirtilen konularda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığınıza bağlı hastanelerde
gerçekleştirilen tüm faaliyet ve etkinliklere ait bilgilerin ekte yer alan "Faaliyet ve Etkinlik Formuna"
tek satır halinde işlenerek yapılan faaliyet ve etkinliklere ait fotoğraflarla birlikte 16.12.2019 tarihi
mesai bitimine kadar resmi yazı ve izmir.boh@saglik.gov.tr adresine elektronik posta ile
gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Hakan BAYRAKCI
Halk Sağlığı Hizmetleri

Başkanı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 30d9ff19-88f8-4ecd-ac02-59c1b3ee8ceb kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Ek:
1- Diyabet Günü Faaliyet Formu
2- Diyabet Afiş
3- Diyabet Broşür

Dağıtım:
İzmir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 1 (Ayhan Korkmaz)
İzmir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 2 (Anıl Esen)
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