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Türkiye Diyabet Vakfı İle Vodafone'dan Diyabet Destek
Noktası
Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız: 'İnsanların hayatlarını ve sağlıklarını dijital
çözümler ile iyileştirmek bizim için çok değerli' 'Diyabet yüzde 14,2’lik görülme sıklığı ile ülkemizin en
önemli sağlık sorunlarından biri. Çözüm ortağı olduğumuz Diyabet Destek Noktası Projesi’ne büyük önem
veriyoruz'

İşletmeler�n d�j�tal �ş ortağı olma hedef�yle
faal�yetler�n� sürdüren Vodafone, Türk�ye D�yabet
Vakfı’nın başlattığı "D�yabet Destek Noktası
Projes�"nde d�yabetl� ve d�yabet r�sk� taşıyan
b�reylere eğ�t�m ver�lmes� ve hastaların tedav�
süreçler�n�n tak�p ed�leb�lmes�ne katkı sağlıyor.

Vodafone açıklamasına göre, sunduğu teknoloj�k
çözümlerle hayatın her alanına dokunan Vodafone
Bus�ness, Türk�ye D�yabet Vakfı’nın "D�yabet

Destek Noktası Projes�"nde çözüm ortağı oldu.

D�yabetle mücadele ve d�yabetl� k�ş�ler�n yaşam kal�tes�n�n gel�şt�r�lmes� amacıyla faal�yet gösteren
Türk�ye D�yabet Vakfı, "D�yabet Destek Noktası Projes�" �le d�yabetl� ve d�yabet r�sk� taşıyan
b�reylere farkındalık eğ�t�mler� ver�lmes�n� ve hastaların tedav� süreçler�n�n mesafelere
takılmaksızın tak�p ed�leb�lmes�n� hedefl�yor.

- 120 b�n hastaya ulaşılması hedeflen�yor

Açıklamada ver�len b�lg�lere göre, Türk�ye D�yabet Vakfı koord�natörlüğünde Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü �ş b�rl�ğ�yle hayata geç�r�len proje kapsamında �lk etapta 21 �lde a�le
sağlığı merkezler�nde çalışanlar d�yabet uzmanlarından özel eğ�t�m aldı.

Eğ�t�mler�n� tamamlayan a�le sağlığı çalışanları sorumlu oldukları bölgelerdek� d�yabetl� ya da
d�yabet r�sk� taşıyan b�reylere farkındalık eğ�t�mler� vermeye başladı. Uluslararası D�yabet
Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında aralarında
İstanbul, Ankara, İçel, Antalya, Kahramanmaraş ve Van’ın da bulunduğu 21 �lde a�le sağlık
merkezler�ne d�yabet destek noktası uygulaması olan tabletler dağıtıldı.

Vodafone Bus�ness, eğ�t�mler�n prat�k şek�lde uygulanab�lmes� ve akab�nde hastaların tedav�
süreçler�n�n tak�p ed�leb�lmes� �ç�n dağıtılan bu tabletlere mob�l �let�ş�m desteğ� sağlıyor.

D�yabet hastası olan veya d�yabet r�sk� bulunan k�ş�ler projen�n �nternet s�tes� olan
D�yabetnoktası.com’dan tedav�, beslenme, �laç kullanımı g�b� konularda b�lg�ye ulaşıp kend�
aks�yon planlarını tak�p edeb�l�yor. D�yabet Destek Noktası �le �lk 3 ayda 2 b�n 200’e yakın k�ş�ye
ulaşıldı. 3 yıl sürecek olan proje �le 120 b�n hastaya ulaşılması hedeflen�yor.

- "İnsanların sağlığını d�j�tal çözümlerle �y�leşt�rmek öneml�"

Vodafone Türk�ye Kurumsal Çözümler D�rektörü Berna Kulaksız, bu farkındalık eğ�t�m� projes�n�n
dünyada d�yabet alanında bu boyutlardak� �lk eğ�t�m projes� olduğunu bel�rterek, şunları kaydett�:
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Sağlık Bakanlığı Mob�l İlet�ş�m İlaç Kullanımı Uluslararası D�yabet Federasyonu

Sağlık Personel�

Güncel
Muğla tur�st rekorunu
kırmaya hazırlanıyor

F/P model� Realme 5
Avrupa'da

Halk otobüsü dehşet�
kamerada

Çok Tıklananlar
B�r� gr�
kategor�de 4
terör�st tesl�m
oldu

Motos�kletl�
sürücüler�n
ölümden
döndüğü anlar!

Lüks araç küle
döndü

En Son V�deolar
Kazada yaralanan kadın
çares�zce yerde am...

- Louvre Müzes�’nde
Leonardo Da V�nc� Ser...

Gündüz muhtar akşam
stand-up’çı

"Teknoloj�, �nsanın en büyük yardımcılarından b�r�. Hayatımızın her alanında öneml� farklar
yaratıyor, dokunduğu alanları �y�leşt�r�yor. Günlük hayatımızı c�dd� ölçüde kolaylaştırıyor; daha çok
hız, daha yüksek ver�ml�l�k ve daha fazla fayda sağlıyor. İnsanların hayatlarını ve sağlıklarını d�j�tal
çözümler �le �y�leşt�rmek b�z�m �ç�n çok değerl�.

D�yabet yüzde 14,2’l�k görülme sıklığı �le ülkem�z�n en öneml� sağlık sorunlarından b�r�. Bu nedenle
çözüm ortağı olduğumuz D�yabet Destek Noktası Projes�’ne büyük önem ver�yoruz. Vodafone
Bus�ness olarak, D�yabet Destek Noktası Projes�’ne mob�l �let�ş�m ayağında destek ver�yoruz.
İnternet ve hotspot h�zmetler�n� sağladığımız Ş�le D�yabet Eğ�t�m Kampı �se yılda 5 b�n d�yabet
hastası çocuğu ağırlayan, d�yabet eğ�t�m� veren ve yalnızlık h�ssetmeler�n� önlemeye çalışan b�r
kampüs n�tel�ğ�nde. Vodafone olarak, �nsanların hayatlarını �y�leşt�ren teknoloj�ler üretmeye devam
edeceğ�z."

- "Eğ�t�m d�yabet�n ayrılmaz parçası"

Türk�ye D�yabet Vakfı Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz da hem sağlık personel�
hem de d�yabetl� b�rey ve yakınlarının eğ�t�m�n�n d�yabet�n ayrılmaz b�r parçası olduğunu �fade
ederek, şunları kaydett�:

"B�l�msel araştırmalar d�yabet eğ�t�m� alan d�yabet hastalarının vücut k�tle endeks�nde düşüş, şeker
değerler�nde düzelme olduğunu ortaya koyuyor. B�z de Türk�ye D�yabet Vakfı olarak 30 yılı aşkın
b�r süred�r toplumumuzda d�yabet farkındalığını artırmak amacıyla pek çok proje ürett�k, uyguladık
ve oldukça olumlu sonuçlar aldık.

D�yabet Destek Noktası projes� de bu amaçla Vakfımız tarafından gel�şt�r�lm�ş, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü �le �ş b�rl�ğ� yaptığımız ve sponsorluğunu Dünya D�yabet Vakfı’nın yaptığı dünyada
bugüne kadar yapılmış en büyük d�yabet eğ�t�m projes�d�r. Bu proje �le hem b�r�nc� basamakta
görevl� a�le sağlığı çalışanlarının hem de onlar aracılığı �le 120 b�n� aşkın d�yabetl� b�rey ve
yakınının d�yabet eğ�t�m� alarak tedav� uyumlarını artırmayı, beslenme, egzers�z, vücut bakımı ve
ac�l durumlar g�b� konularda eğ�t�lmeler�n� sağlayarak d�yabet değerler�n�n düzelmes�n� ya da
d�yabetten korunmalarını hedefl�yoruz." Kaynak : AA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geç�len tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com ed�törler�n�n h�çb�r ed�toryal müdahales� olmadan

otomat�k olarak ajans kanallarından geld�ğ� şekl�yle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberler�n heps�n�n hukuk� muhatabı haber�

geçen AA ajansıdır.

Yüksek tans�yon mu? Bunu
yaparsanız tans�yonunuz

120/80 olur...

S�garayı 3 günde bıraktım ve
sırrımı arkadaşlarımla

paylaştım! DEVAMINI OKU...

TANSIYON 140 �la 90"dan
yüksekse, bu vücutta ... eks�k

olduğu anlamına gel�r

104 yaşındayım, tans�yon ve
kalp sorunu ned�r b�lm�yorum!

Çünkü...

S�garayı bırakmak mı
�st�yorsun? İnanılmaz yöntem:

B�r bardak su al ve �ç�ne...

Bu ürün sayes�nde m�lyonlarca
erkek tekrar sev�şeb�l�r

yapab�l�r!
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