HASTANEMİZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ
HABER = HAYAT, BASIN BİZİM KALBİMİZDİR
Yaşadığımız yüzyılın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin
en etkili aracı olan gazeteciliğin, kamu adına hareket ederek, doğru ve gerçek haberlerle
kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve
demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Başhekimimiz Dr.
Sumur GAZEZOĞLU “ Basın bizim kalbimizdir , kalbimize sahip çıkıyoruz ve İl Basın Yayın
Enformasyon Müdürlüğüyle imzaladığımız protokol gereği basınımızı her zaman kucaklıyoruz ”
diyerek açıklamasını tamamladı.
Ayrıca Hastanemiz Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yücel GÜRSOY'a 2018 yılı katkı ve
desteklerinden dolayı “ Basın Özel Ödülü ” verilmiştir.
ORGAN BAĞIŞI İÇİN HEP BİRLİKTE EL ELE, BİR GÖNÜLDEN BİR GÖNÜLE
Organ bağışına dikkat çekmek ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla
hastanemizin de arasında olduğu “Organ Bağışı İçin Ele Ele, Bir Gönülden Bir Gönüle” sosyal
sorumluluk projesi, organ bağışı yetersizliği nedeniyle pek çok insanın organ beklerken hayatını
kaybetmesini önlemeyi amaçladı.
Organ Bağışı Komite Başkanı ve Başhekimimiz V.Sumur GAZEZOĞLU “ Bir kişi için organ nakli
gerektiğinde her gün ölüyor ama bir başkasının umudu oluyor, bir gönülden diğerine
dokunuyorsunuz. Eğer bir nakil gerçekleşirse yeni bir yaşama doğru hayatınızda bir sayfa açılıyor
ama gerçekleşmezse soluyorsunuz. Hayat Kurtarmak istiyorsanız Hastanemiz Organ bağış
Biriminden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
PİLLERİ ÇÖPE ATMIYORUM, GERİ DÖNÜŞÜME YOLLUYORUM BÖYLECE SIFIR
ATIK GELECEĞE DEĞER KATTIK PROJESİNE DESTEK OLUYORUM
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan
'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi' kapsamında hastanemizde kullanılan pilleri atık pil
kutularımızda topluyor, geleceğe değer katmak için geri dönüşüm kutularında topladığımız pilleri
Teknoloji ve Kültür Koleji okullarında yeşil fidana dönüştürüyoruz.
BEBEK DOSTU HASTANE
Hastanemiz 2004 yılından itibaren “ Bebek Dostu ” hastanedir. Bu anlamda hastanemiz anne sütü,
emzirme ve anne sağlığına önem vermekte, bebeklerin anne sütü ile beslenmesini desteklemektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Yenidoğan polikliniklerinde çalışan tüm sağlık personeli;
anne sütünün önemi, yararları, emzirme ve anne sağlığı gibi konularda eğitim almaktadır.
Ayrıca doğum yapan annelere doğum öncesi ve sonrasında; emzirme tekniği ve sıklığı,
bebeklerinden ayrı kaldıklarında sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri konusunda ve anne
sütünü saklama koşulları hakkında eğitim verilmektedir.

SAĞLIĞINIZ İÇİN HER GÜN EN AZ 10 BİN ADIM
Sağlık Bakanlığımız tarafından desteklenen “ Sağlıklı Yaşam için , günde her gün en az 10.000
adım atın ” projesi kapsamında hastalarımıza yönelik halkla ilişkiler birimimiz ve Beslenme
Uzmanımız Diyetisyen CEREN TÜRK BALCI önderliğinde belirli günlerde bilinçlendirme
toplantıları yapılmaktadır.
Böylece sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz, sağlıklı besleniyoruz, hareket ediyor ve kilolarımıza
veda ediyoruz.
KALBİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN
Sağlık Bakanlığımız tarafından desteklenen Türk Kardiyoloji Derneği tarafından organize edilen
“Kalbinizi Ödüllendirin ” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgenin KALP HASTANESİ
olarak;
Halkla İlişkiler ve Kardiyoloji Uzman Hekimlerimiz tarafından yılın belli zamanlarında halka
yönelik seminerler gerçekleştirilmektedir.
Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için;
•Sağlıklı beslenin,
•Düzenli fiziksel aktivite yapın,
•Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın,
•Alkol kullanmayın,
• Kardiyovasküler riskinizi öğrenin,
•Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenin,
•Tansiyonunuzu öğrenin,
•Kan şekerinizi, kan yağlarınızı kısacası rutin kan testlerinizi düzenli takip ettirin öğrenin,
Ve;
Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN MASKE TAKIN, ONLARA SEVİNÇ KATIN
Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü ve halkla ilişkiler ekibimizin yürüttüğü “
Lösemili çocuklar için maske takın, onlara sevinç katın ” programı sayesinde “ LÖSEMİ
HASTALIĞINA ” dikkat çekilerek, hasta çocukların morallerinin düzeltilmesi için katkıda
bulunulmaktadır.

