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D�yabet Köyü'nde hem tat�l, hem hastalık yönet�m�
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Türk�ye D�yabet Vakfı, uzun süred�r d�yabetl� çocuklar ve gençler �ç�n 'D�yabet Köyü' projes� �ç�n çalışıyor. Ş�le'de �nşa
ed�len merkezde d�yabetl� çocuklar hem tat�l yapacak hem de hastalıklarını yönetmey� öğrenecek. Yılda 5 b�n hasta
kapas�tel� D�yabet Köyü, 1 N�san'da kapılarını açacak. D�yabetl� Çocuklar ve Gençlerle Dayanışma Toplantısı'nda
destekç�ler de unutulmadı. C�ner Medya Grubu'na da D�yabet Köyü'ne destekler�nden dolayı plaket ver�ld�
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Halk arasında şeker hastalığı olarak b�l�nen d�yabet�n Türk�ye'de görülme
sıklığı her geçen gün artıyor.

D�yabet hastalığı, özell�kle çocuklar �ç�n g�zl� b�r tehl�ke oluşturuyor. Hastalığı
yöneteb�lmek çocuk sağlığı �ç�n oldukça öneml�. Bunun �ç�n de çocuklar �ç�n
oluşturulan d�yabet yaz kamplarının öneml� büyük.

Türk�ye'de de 20 b�n� aşkın d�yabetl� çocuk bulunmakta. 1 N�san'da, Ş�le'de
açılacak olan d�yabet kampının amacı da d�yabetl� çocuklara, başka d�yabetl�
çocuklarla arkadaşlık kurab�lmeler�n� sağlamak, kend� kend�ne tedav�
edeb�lme b�l�nc� sağlamak ve hastalıkla �lg�l� eğ�t�mler almak.

Türk�ye D�yabet Vakfı, 2012 yılından bu yana Ş�le'n�n Doğancılar Köyü'nde b�r
d�yabet köyü �nşa ed�yor. Çalışmaların sonuna gel�nen d�yabet köyünün b�ten
bölümler� h�zmete açıldı.

Ş�le D�yabet Eğ�t�m ve Yaşam Köyü, Dünya D�yabet Ha�ası'nda çok sayıda
uzmanla b�rl�kte TİP 1 d�yabet hastası çocukları b�r araya get�rd�.

Türk�ye D�yabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Bu eğ�t�m kampı onları
b�r araya get�r�yor. A�leler�n�n desteğ� olmadan, kend� başlarına �nsül�n
yapmayı öğrenecekler, kan şeker�n� ölçeb�lecekler, hastalık yönet�m�n�
öğrenecekler." ded�.
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Haberler Sağlık "Muc�ze bebek" Göktuğ 2 yaşında - Haberler

"Muc�ze bebek" Göktuğ 2 yaşında

AA

Dünyaya gözler�n� açtığında henüz 24 ha�alık olan 770 gram ağırlığındak� Göktuğ K�p, aylar süren yoğun bakım
tedav�s�n�n ardından sağlığına kavuşarak a�les�n� ve doktorları şaşırttı

17.11.2019 - 17:36
Güncelleme: 17.11.2019 - 18:26



BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Nager sendromu ned�r?

Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Kötü haber geld�

OECD ülkeler�nden 2 kat daha fazla ant�b�yot�k kullanıyoruz

MS ve �lt�haplı romat�zma hastalıklarına arı zehr�

Gece yarısı hastane denet�m�

D�yabetl� çocuklar yaz tat�ller�nde 1 ha�a boyunca kend�ler� g�b� d�yabetl�
çocuklarla vak�t geç�recek, kan şeker�n� ölçüp, �nsül�n yapmayı öğrenecek.

D�yabetl� Çocuklar ve Gençlerle Dayanışma Toplantısı'nda destekç�ler de
unutulmadı. C�ner Medya Grubu'na da D�yabet Köyü'ne destekler�nden dolayı
plaket ver�ld�.

Teşekkür plaket�n�, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen� Selçuk Tepel� aldı.
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