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AYLIK BÜLTEN YIL : 2018 SAYI: 2

BÜLTEN TARİHİ : MAYIS 2018

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİR DOKUNUŞ ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİR
Bu sene Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’ın; “Sağlık çalışanlarımızla biz büyük bir
sağlık ordusuyuz ve özveriyle insana hizmet
ediyoruz. Sağlık hizmeti alanı bilgi, tecrübe
ve fedakarlık üzerine kurulmuştur.” mesajları ile Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, Hastane Müdürü İsmail Eryılmaz, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel, Destek
Hizmetler Müdürü Yusuf Kargılı, İdareciler
ve Hemşirelerin katıldığı üç ayrı programda
pasta kesilerek hemşireler günü kutlandı.

HASTANEMİZ ANA BİNA, EK BİNA VE FİZİK TEDAVİ MERKEZİMİZDE HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLANDI

Başhekim Orhan Özatik; Hemşirelik mesleğinin kutsallığından ve sağlığın vazgeçilmezleri olduklarını söyleyerek gece ve
gündüz çalışılan hemşire arkadaşlarımıza
kapılarının her daim açık söyleyerek
çalışmalarında başarılar diledi.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel
Demirel; Yılın Ebesi Çiğdem Tomruk Solmaz ve Yılın Hemşiresi Elif Tanrıkulu Kaynak ile Türkiye’de en çok ev ziyaretinde
bulunan Evde Bakım Hizmetleri Birimi
çalışanlarına Teşekkür Belgelerini takdim
ederek başarılar diledi.
Ayrıca Müdür Sibel Demirel Vefa Psikiyatri Merkezini ziyaret ederek hemşirelerimizi tebrik etti. Sonrasında bu özel günlerde ikramları hazırlayan Hastane Yemekhane Personeline Teşekkür etti.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

HASTANEMİZDE TANI VE TEDAVİDE SON TEKNOLOJİ
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun zamandır görev yapan ve bir çok başarılara imza atan
Neonatoloji Uzmanı Emine Esin Yalınbaş ve
ekibinin kontrolünde 24 Haftalık Hatice Büşra
Bebek 105 günün ardından yaşama tutundu.

Hastanemiz Radyoloji Hekimlerinden Doç. Dr. Mehmet
Korkmaz tarafından başlatılmış olan ameliyatsız tedavi
olarak bilinen Girişimsel Radyoloji, bugüne kadar bir
çok hastamıza şifa olmuş ve ilerleyerek devam etmektedir.

Haberi 2. Sayfada

Haberi 3. Sayfada

17 MAYIS HİPERTANSİYON GÜNÜ

DUDAK KANSERİNİ YENDİLER

Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu yönetim
kurulu üyeliğine seçilen Hastanemiz Kardiyoloji Hekimlerinden Doç.
Dr.Mehmet Ali Astarcıoğlu'ndan Hipertansiyon için önemli açıklamalar.
Haberi 2. Sayfada

Dudaklarında ki düzelmeyen yaralar için hastanemize başvuran Ahmet Çanak ve Haydar Çakmak isimli
vatandaşlarımıza, yapılan tetkikler sonucu alt dudak
kanseri tanısı konuldu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Cüneyt Kucur tarafından ameliyata alınarak
tedavi edildi.
Haberi.4. Sayfada

HASTANEMİZ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BEYİN TÜMÖRLERİ KONUSUNDA İLERLİYOR
D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği iki yıldan fazla bir sürede, 50 ye yakın hastanın beyin tümörü ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Hastane Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Hasan Emre Aydın bu başarılarından dolayı ikinci kez 20-24 Nisan 2018 tarihleri arasında Beyin Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen bilimsel kongrede arka bölge beyin tümörleri konusunda davetli konuşmacı olarak katıldı.
Hastanenin başarılı hekimlerinden Dr. Aydın zengin cihaz donanımına sahip bir hastanede insanlara şifa vesilesi olmanın onur verici olduğunu insanlara hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek yapılan işlemler hakkında bilgiler verdi.
Dr. Aydın; “Ekibimiz ile birlikte kliniğimizde rutin kullanılan mikroskop, mikrocerrahi aletlerin yanında cerrahi sırasında hastamızın nörolojik fonksiyonları
değerlendirebileceğimiz nöromonitorizasyon ve beyin tümörünün yerleşimini eş zamanlı olarak saptayabileceğimiz ultrason cihazı bulunmakta ve deneyimli bir ekip tarafından yorumlanmaktadır. Hastalarımızda cerrahi sonrası tümörün patoloji sonucuna göre tedavisi devam ettirilmekte ve hastalarımız tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçte takip edilmektedir.
Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane başhekimliğimizin desteğiyle ilimizde kranial operasyonların büyük çoğunluğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza ileri tetkik ve tedavilerin gerektiği durumlarda ilgili birimlere yönlendirmeleri de yapılarak maduriyetlerini engelemekte ve hasta takibimizi sonuçlanana kadar yapmaktayız. Çok farklı alt tipleri olsa da
hastalığın büyük kısmında tanı, tedavi ve takip sürecinde klinik olarak gerekli donanım ve teknolojik ekipmana sahibiz.” Dedi.
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN BÜYÜK BAŞARI
D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Üni-

tesinden Büyük Başarı
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun
zamandır görev yapan ve bir çok başarılara imza atan Neonatoloji Uzmanı Emine Esin
Yalınbaş ve ekibinin kontrolünde 24 Haftalık Hatice Büşra Bebek 105 günün ardından
yaşama tutundu.
Büşra bebeğin 24 haftalık olarak dünyaya geldiğini 530 gram ağırlığa kadar düştüğünü
ifade eden Doktor Esin Yalınbaş, “Büşra bebek 24 haftalık olarak dünyaya geldi ve 530 gram ağırlığa kadar düştü. Doğum öncesinden itibaren ekip olarak hazırlıklarımızı yaptık. Bu prematüre dönemlerinde ailelerin desteği çok önemli. Uzun bir sürecin ardından kucağımıza almamız bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşayan Ruhşen ve Atilla Altunay çiftinin prematüre bebekleri için Anne Ruhşen Altunay, “Kızımı 3 buçuk ay önce 24 haftalık olarak dünyaya getirdim. Bu
benim için çok zor bir süreçti ve kızımın yaşaması Allah’ın bir lütfudur. Doktorumuz her an yanımızdaydı, doğumda bile büyük destek verdi. Hastane personeline çok teşekkür ederim. Geçekten yakından ilgilendiler. Allah’a şükür Rabbim onu bana bağışladı” diye konuştu.
Baba Atilla Altunay ise, “Çok zor bir süreçti. Hastane ekibi de bizi yalnız bırakmadılar. Bütün bilgileri de doktorumuz bize anında ulaştırdı, bundan dolayı da ben hastane personeline teşekkür ederim. Kızımızın adını da erken gelen müjdeli haber olarak Hatice Büşra olarak koyduk” dedi.
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, Altunay ailesini kutladı ve başta Dr. Esin Yalınbaş olmak üzere, süreçte görev alan
personeli ise tebrik etti.

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ KUTLANDI
Hastanemizde 14 Mayıs Eczacılar Günü Başhekimimiz Doç. Dr. Orhan Özatik, Başhekim Yardımcılarımız, İdarecilerimiz ve Eczacılarımızın katılımlarıyla pasta kesilerek kutlandı. Bu vesile ile
tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü Kutluyor, Çalışmalarında Başarılar Diliyoruz.

KARDİYOLOG DR. ASTARCIOĞLUN’DAN
17 MAYIS HİPERTANSİYON GÜNÜ AÇIKLAMASI
D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Hekimi
Doç.Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu 2956 Üyesi bulunan ve Toplumsal, mesleki eğitimi ve araştırmaları
destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumaya yönelik Türk Kardiyoloji Derneği Kapak
Hastalıkları Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü sebebiyle
açıklamalarda bulundu; “Türkiye’de her 3 kişiden birinde hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
olduğu gösterilmiştir.

Ancak kan basıncı yüksek olan kişilerin çoğu, yıllarca bunun farkında

olmayabilirler. Çoğunlukla herhangi bir semptom görülmez, ancak yüksek kan basıncı tedavi
edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilir. Bu nedenle hipertansiyon çoğunlukla
“sessiz katil” olarak adlandırılır. Bu nedenle son on bir yıldır her 17 Mayıs’ta Dünya Hipertansiyon Günü, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp
ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir” dedi.
Çalışmalardan elde edilen verileri değerlendiren Doç. Dr. Astarcıoğlu, “Türkiye’de hipertansiyon farkındalığı TURDEP-II verilerine göre %58,1’dir. Diğer bir ifade ile hipertansiyon olanların
ortalama %42’si bunun farkında değildir. Ve farkında olanların ancak 1/3’ünde (%32,1) hipertansiyon kontrol altındadır” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörlerine bakıldığında hipertansiyonun açık ara en başta geldiğini dile getiren Doç. Dr. Astarcıoğlu, “Sağlık
Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyondur. Dolayısıyla hipertansiyonu erken tanımak ve tedavi etmek çok önem arz etmektedir. Öyle ki
büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncında 2 mmHg’lık bir azalma, koroner arter hastalığına bağlı ölümlerde %7, inmeye bağlı ölümlerde % 10 azalmaya yol açmaktadır” diye
vurguladı.
Hipertansiyonun, dünyada ölümün önlenebilir en önemli nedeniolduğunu söyleyen ve kan basıncının erken evrede düşürülmesinin daha avantajlı sonuçlar doğuracağını belirten Doç. Dr.
Astarcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de kalp krizi erkek ve kadınlarda 10 yıl daha erken ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaşında
yoğunlaşan kalp krizi ile hastaneye yatışlar, bizde erkeklerde 45-55, kadınlarda 55-65 yaşlarında zirve yapıyor. 2000 yılından sonraki süreçte hipertansiyon farkındalığı, ilaç kullanma sıklığı,
tedavi-kontrol oranlarının artmış olması kayda değer olsa da, yeteri düzeyde olmaması ve Avrupa ülkelerine göre geri kalması ve yaşlanan nüfusta düşünülünce kaygı verici olmaya devam
etmektedir. Özellikle artan obezite, hareketsizlik ve diyabet sıklığı da hesaba katılınca ülke çapında ciddi adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında
yayınlanan Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2020)’nın çok yararlı sonuçları olacağını umut ediyoruz” dedi.

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden hızlı ve verimli şekilde faydalanabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip ederek sağlık sistemimize entegre ediyoruz.
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D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE
TANI VE TEDAVİDE SON TEKNOLOJİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Dumlupınar Üniversitesi (D.P.Ü.) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dört yıl önce hastane radyoloji hekimlerinden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından başlatılmış olan ameliyatsız tedavi olarak bilinen Girişimsel
Radyoloji, bugüne kadar bir çok hastamıza şifa olmuş ve Dr. Korkmaz çalışmalarına ilerleyerek devam etmektedir.
Korkmaz bir çok başarıya imza atarak Girişimsel Radyoloji hakkında ve yaptığı önemli hastalıklar hakkında bilgiler
verdi.
Korkmaz; “Girişimsel radyolojinin son yıllarda gösterdiği gelişme ve geldiği nokta değerlendirildiğinde, temel olarak modern tıp; en az invaziv, konforlu, işlem sonrası hospitalizasyonun olabildiğince kısa olduğu tedavileri öncelemeye başlamıştır. Girişimsel radyolojinin önemli bir çalışma alanı olan embolizasyon, vasküler yolla
ya da perkütan olarak, görüntüleme modalitelerinin kılavuzluğunda, çevredeki normal dokulara zarar vermeden, özel olarak geliştirilmiş sıvı ya da katı çeşitli maddelerin kontrollü olarak enjeksiyonu ve bu yolla patolojilerin tedavisi şeklinde tanımlanabilir. Bu yolla kanamaların kontrolü, rezeksiyonu mümkün olmayan benign
ya da malign tümörlerin palyatif tedavisi, operasyon sırasında kanama kaybını azaltmak amaçlı preoperatif devaskülarizasyon, kemoterapatik ilaçların sistemik
yan etkilerini azaltmak için kemoembolizasyon ya da arte-riovenöz malformasyon (AVM) ve anevrizma gibi vasküler malformasyon/ anomalileri icine alan aenis bir
soektrumda hastalıkların tedavisine varılabilir. “Girişimsel Radyoloji tedavi yöntemleri çeşitli beyin, damar ve kanser hastalıkları, böbrek tıkanıklığına bağlı su toplaması, karın içerisinde oluşan apseler, parazitlere bağlı kist hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununun tedavisinde kullanılmaktadır.”
Son zamanlarda yaptığı birkaç başarılı işlemden bahseden Korkmaz;
Kanamasız Olarak Şah Damarına Komşu Tümör Çıkartıldı.
“Karotis bifürkasyon (Şah Damarı) bölgesinde 'Glomus Tümörü' (Şah Damarına Komşu)('Non-Chromaffin Paraganglioma', 'Chemodectoma) olan hastaya preoperatif embolizasyon tedavisi yapıldı. İşlem sonrasında oldukça vasküler olan tümör kanamasız bir şekilde çıkartılabildi.

Üç Ay Sonra Kitle Küçüldü
Sağ böbreğinde hipervasküler kitlesi (anjiomyolipom) yağ, vasküler ve düz kas elementlerinden oluşan iyi huylu bir böbrek neoplazması olan ve aksesuar renal
arterden beslenen kitlenin besleyici damarına selektif olarak kateter yardımıyla girilerek embolizasyon tedavisi yapıldı. 3 ay sonrasında çekilen kontrol tomografisinde kitlenin boyutlarında belirgin küçülme saptandı. Hastanın ağrı şikayeti geçti.

Birkaç Saat Sonra Taburcu Edildi
Guatr nedeniyle yutma güçlüğü ve boğazında baskı hisseden hastaya Troid RF (Rodyofrekans) uygulandı.Hastanın kontrolünde kliniğinde belirgin düzelme ve nodülünde küçülme izlendi. Troid Rodyofrekans Ablasyon tedavisi ameliyatsız ameliyatsız guatr tedavisi olarakta adlandırılmakta olup biyopsi işlemine olduğu gibi
elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine ultrasonografi eşliğinde ciltten herhangi bir kesi yapmadan yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Burada amaç
nodül içerisine RF (Rodyofrekans) dalgaları göndererek nodülün küçülmesi sağlanmaktadır.
Troid ince iğne biyopsisi ile iyi huylu olduğu saptanmış Boğaz ağrısı yutma güçlüğü oluşturan nodüllerde kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde aşırı hormon salgılayan sıcak nödüllerde (hipertroidi) ve cerrahi sonrası nüks eden nödüllerde uygulanabilir. İşlem bittikten sonra hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.
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D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dudaklarında ki düzelmeyen yaralar için başvuran Ahmet Çanak ve Haydar Çakmak isimli vatandaşlarımıza,
yapılan tetkikler sonucu alt dudak kanseri tanısı konuldu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Kucur tarafından ameliyata alınarak tedavi edildi.
Dr. Kucur; “Ahmet ve Haydar beylerde ilerlemiş dudak kanserleri vardı. Boyunlarında da şüpheli yayılma vardı. Kliniğimize başvurarak tanılarını aldılar. İlk geldiklerinde,
'acaba kanser tedavi edilebilir mi?' diye tereddütleri vardı. Çok şükür iki hastamıza da hastanemiz bünyesinde bu ameliyatları yaptık. Ameliyatlarımızda aynı zamanda boyunlarındaki lenf bezlerini temizleme imkanımız oldu. Tevafuk iki hastamız da aynı dönemde ameliyat oldular. Ameliyatlarımızın her biri yaklaşık 4 ile 6 saat sürdü. Şu anda
hastalıktan tamamen kurtulmuş durumdalar.
Yeme, içme ve günlük hayatlarına çok rahat devam edebiliyorlar. Hastalarımızın bundan sonra da takiplerini yapacağız. İnşallah sıkıntı olmayacak ama olması halinde her
türlü tedavisini burada yapma imkanımız var."
Bu tür yaraları ve rahatsızlıkları olanların mutlaka en kısa zamanda hastanelere başvurmaları çağrısında da bulunan Kucur, "Bu hastalık ilerlemiş olsa bile hastalarımızın
ümitsizliğe kapılmadan hastaneye gelmeleri çok önemli. Bir gün önce gelmeleri bile çok önemli. Çünkü her geçen gün hastalığın yayılma riski artıyor. O zaman da tedavi
biraz zorlaşıyor. Hastalarımız kesinlikle ümitsizliğe kapılmasınlar. Hastaların iyileşmeyen yaraları olduğunda ya da yaraları durup dururken kanamaya başladığında hastanemize gelip teşhislerini almalarını tavsiye ediyorum.
Dudak kanseri ağız boşluğunda en sık görülen kanser türüdür. Güneş ışığına maruziyet, tütün kullanımı, ağız ve dişlerin hijyenik bozukluğu ve alkol kullanımı kansere sebep olan nedenlerdendir. Tedavisinde tümörlü bölgenin cerrahi olarak çıkarılması ve boyun diseksiyonu (boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi) ameliyatı uygulanmaktadır. İleri evredeki tümörlerde cerrahiye ek olarak radyoterapi ve kemoterapi gerekebilmektedir. Dudak tümörlerinde tüm tümörlerde olduğu gibi erken teşhis ve tedavi çok
önemlidir. Erken evrede tedavi edilen bir tümörde başarı şansı % 80-90´dır. Fakat ileri evrelerde bu oran % 50´ye kadar düşmektedir. Dudak ve ağız içinde düzelmeyen
yaralar bir kanser belirtisi olabilir ve bu şikayeti olan hastaların hemen bir hekime başvurması gerekmektedir” dedi.
Ahmet Çanak ve Haydar Çakmak doktora teşekkür ederek, bu şekilde herhangi rahatsızlığı olupta çekinip hastaneye gelmeyenlere seslenerek hiç çekinmeden hastaneye
gelsinler tedavilerini olsunlar çağrısı yaptı.

D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2018/1. DÖNEM ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI.
Hastanemizde 12 Nisan 2018 tarihinde başlayan ve 25 Mayıs 2018 tarihinde sona eren Acil Hemşireliği Sertifika Programı İl dışı 8 kişi ve Hastanemizden 4 kişi olmak üzere toplamda 12
kişinin katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.
Program sonunda Kursiyerlere Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemile Uyar ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel tarafından Katılım Belgeleri verildi.
Kursiyerlerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ

21 Mayıs Dünya Süt Günü sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için süt talebini canlandırmak ve her yaş grubundaki ferde süt içme alışkanlığı
kazandırmak, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda kamuoyunu aydınlatarak süt ve süt ürünleri tüketimini artırmayı amaçlamaktadır.
Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda’ olarak nitelendirilen süt; insan vücudu için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler ve mineralleri bileşiminde yeterli ve dengeli bir şekilde bulunduran doğal bir besin maddesidir. Kemik gelişiminin ve vücut şekil oluşumunun
temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağıdır. Bununla birlikte; *Sindirim sistemini düzene sokar. *Büyüme ve gelişmeyi destekler. *Dişleri
korur ve çürükleri önler. *Hücre ve doku oluşumunda rol alır. *Saç ve tırnak oluşumunda rol alır. *Yaraların çabuk kapanmasına yardımcı olur. *Kilo kontrolünü kolaylaştırır. *Beynin gelişiminde ve çalışmasında faydalıdır. *Hücreleri onarır. *Kemikleri sertleştirir ve kemik
erimesini önler. *Bağışıklığı güçlendirir
Daha sağlıklı bir toplum için, ülkemizde kişi başına düşen sağlıklı süt tüketimi bebeklerde 750 ml, çocuklarda 300- 350 ml, gençlerde 350
ml, yetişkin ve yaşlılarda 250-400 ml, hamile-emzikli kadınlarda 500 ml olmalıdır. Her nesil için önemi tartışılmayan süt ve süt ürünlerini
soframızdan eksik etmeyelim. Daha sağlıklı bir nesil için her gün süt için, süt içirin…

İLETİŞİM
Adres: Evliya Çelebi Mh. Okmeydanı Cd. Kütahya

SOSYAL MEDYA

Telefon: (0274) 231 66 60

@kutahyaecd

Mail Adresi: kutahyadhs8@saglik.gov.tr
Web Adresi: http://www.ecd.saglik.gov.tr/
HAZIRLAYAN: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
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