14 Kasım Dünya D yabet Günü farkındalık etk nl ğ düzenlend
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14 Kasım Dünya D yabet Günü kapsamında D yabet Destek Noktası' olarak seç len Devrek lçes nde farkındalık etk nl ğ
düzenlend .



14 Kasım Dünya D yabet Günü kapsamında D yabet Destek Noktası’ olarak
seç len Devrek lçes nde farkındalık etk nl ğ düzenlend .
14 Kasım Dünya D yabet Günü farkındalık etk nl kler , BEÜ Obez te ve D yabet
Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü le
Devrek Kaymakamlığı b rl ktel ğ nde, D yabet Eğ t m Projes kapsamında
‘D yabet Destek Noktası’ olarak seç len Zonguldak’ın Devrek lçes nde
düzenlend .
Devrek Beled yes toplantı salonunda düzenlenen etk nl ğe Devrek
Kaymakamı Üm t Altay, Obez te ve D yabet Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve merkez çalışanları, lçe protokolü,
s v l toplum örgütler , İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ayşe Türk le Dr. R kkat
G zem Akyol, Devrek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülfer Çet n, merkez hek amler ve
sağlık çalışanları, D yabet Eğ t m Projes kapsamında p lot uygulama yer
olarak seç len D yabet Destek Noktası Fehm Işık ASM çalışanları ve
vatandaşlar katıldı.
Dr. Ayşe Türk tarafından Dünya D yabet Günü’nün önem ve d yabete l şk n
yapılacak etk nl klere l şk n b lg ler n ver ld ğ toplantı, Prof. Dr. Taner
Bayraktaroğlu’nun d yabet hastalığının dünyada, ülkede ve bölgedek
durumu, tanısı, tedav s hakkında güncel b lg lere l şk n sunumu le devam
ett . Toplantıda Obez te ve D yabet Uygulama ve Araştırma Merkez d yet syen
Ahu Darıcı “D yabette Beslenme ve Sağlıklı Beslenme İlkeler ” hakkında
açıklamalarda bulunurken, d yabet hemş res Saf ye Çatalçam, d yabet k
hastaların laçlarını ve özell kle nsül nler n kullanırken nelere d kkat ed lmes
gerekt ğ , Podoloj B r m cerrah hemş res Ömer Ç çekdağ se ayak sağlığı ve
eğ t m ne yönel k prat k b lg ler ve uygulamaları katılımcılarla paylaştı.



Katılımcılardan gelen soruların da cevaplandığı farkındalık etk nl ğ nde,
d yabet r sk anketler doldurulurken, boy ölçümü, ağırlık ölçümü, vücut k tles
ölçümü, bel çevres ölçümler ve parmaktan kan şeker ölçümler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geç len tüm Zonguldak haberler , bu bölümde
Haberturk.com ed törler n n h çb r ed toryal müdahales olmadan otomat k olarak
ajans kanallarından geld ğ şekl yle yer almaktadır. Zonguldak Haberler alanında yer
alan haberler n heps n n hukuk muhatabı haber geçen ajanslardır.



