
.

Mahmut Bozkurt Caddesi Umut Sokak No:19 Çankaya/ANKARA Bilgi için: Fatma GÜRBÜZTÜRK

Telefon: Faks No: HEMŞİRE

e-Posta: fatma.gurbuzturk@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Telefon No: 0312 565 61 65

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 96867468-821.07
Konu : 2020 Yılı Dünya Böbrek Günü

…………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk

sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi

geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit

edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son

dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

Ülkemizde her yıl Mart ayının ikinci perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kabul

edilmiş ve böbrek hastalıkları ile ilgili topluma yönelik farkındalık faaliyetleri yapılmaktadır.

Bu yıl “Herkes İçin Böbrek Sağlığı” teması kapsamında konu ile ilgili toplumsal bilinci

arttırmak ve erken tanının önemini vurgulamak amacı ile afiş ve broşürler hazırlanmış olup,

12 Mart 2020 Perşembe Günü ve haftasında ülke genelinde çeşitli faaliyetler düzenlenmesi

planlanmaktadır. Bu faaliyetlere destek olmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından

hazırlanan kamuoyuna yönelik yayınlar ve konu ile ilgili bilgi notu

http://kronikhastalıklar.saglik.gov.tr/haberler adresinde yer almaktadır.

İlinizde 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Böbrek Günü kapsamında;

- Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programlarına ağırlık

verilmesi,

- Yapılan TV ve radyo programlarının ilgili derneklerin temsilcileri ile işbirliğinde

yapılması,

- Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin yer

verilmesinin sağlanması,

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 888fdb19-96af-4210-8501-61d053c726bd kodu ile erişebilirsiniz.
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- Bahse konu materyallerin Valiliğiniz bünyesindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü

basamak kurumlar ile diğer kamu/özel kuruluşlara dağıtımının yapılarak, afişlerin görünür

yerlere asılması,

- İlgili sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler işbirliğinde hizmeti aksatmayacak

şekilde etkinliklerin yapılması, yapılan etkinlik ve faaliyetlerin ekte bulunan İl Faaliyetleri

Değerlendirme Formunun doldurularak 30 Nisan 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze

bildirilmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereği için ilgililere emirlerinizi rica ederim.

Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: İl Faaliyet Değerlendirme Formu (1 sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Valiliği
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