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Türkçe diyabet  
seminerleri 2017

Tedavinin amaçı:
 −  Hastanın hastalığını anlaması ve gerekli șekilde hayatını 
sürdürmesi.

 −  Diyabet nedeniyle ortaya çıkabilen hastalıkları önlemek.
 −  Diyabet ve müteakip hastalıkları tedavi etmek.
 −  Hastanın kendi kendine hastalığını kontrol etmesi  
ve denetlemesi.

Hedefimiz her anlamda hastalarımıza yardımcı ve destek 
olmaktır.

Türkçe egitim tarihleri: 18.04.2017 – 21.04.2017
   02.10.2017 – 05.10.2017

Kayıt:
Kayıtlarınızı yatılı olarak kliniğimizde yapabilirsiniz.

Doktorunuzdan aldığınız sevk Kağıdı almancası:
„Einweisungsschein” ile bize müracaat ediniz.
Müracaat için Sayın Gerlach-Owolabi
telefon: 0711 278-22629 veya sağlık kliniğimizi

Iletişim: Stuttgart merkez
 −  Merkez istasyonundan S2 (Schorndorf),  
S3 (Backnang) veya U1 (Fellbach)  
ile ulaşılır.

 −  Iniş yeri: Istasyon Nürnberger Straße  
(Krankenhaus Bad Cannstatt)

Klinik für Endokrinologie,  
Diabetologie und Geriatrie
Professor Dr. Ralf Lobmann
Klinikum Stuttgart – Krankenhaus Bad Cannstatt
Prießnitzweg 24 
70374 Stuttgart

Sekreterlik:
e-posta: m3-kbc@klinikum-stuttgart.de
telefon: 0711 278 - 22601
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Yatılı ve günlük kliniğinde eğitim:

Hastanemizde-endokrin, diyabet ve geriatri bölümünde 
günlük ve yatılı hastalarımıza diyabet seminerleri veril-
mektedir. Diyabet bölümümüz alman diyabet kurumundan 
(DDG) Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler için sertifikalıdır.
Hastalarımıza gruplar halinde veya bireysel seminerler 
sunuyoruz. Seminerlerimizde ayrıntılı olarak özellikle 
şeker ölçme cihazının kullanımı, iğne ve insülin pompası 
kullanımı, deneyimli ve eğitimli diyabet ekibimiz tarafından 
sunulmaktadır. Diyabet ekibimiz doktorlarımız, hemşireleri-
miz, diyet-assistanları ve diyabetassis tanlarından oluşmakta-
dır. Doktorlarımızın çoğu alman diyabet kurumundan (DDG) 
diabetolog ünvanını taşımaktadır.

Seminerlerimiz: 
 −  Tip 1 diyabetliler
 −  Tip 2 diyabetliler
 − Geriatri diyabetliler
 −  Türkçe seminerler
 −  Insülin pompa semineri
 − �Yüksek�tansıyon�ve�yağ�metabolizma�semineri

Diyabet sonucu ortaya çıkabilen diyabetik ayak sendromu 
çok önemsenmesi gereken bir tedavi istemektedir ve çok-
ça görülen bir vakadır.

Hastanemizde 2004 ten beri alman diyabet kurumundan 
(DDG) «Ayak Tedavi Merkezi» olarak tasdik edilmektedir. 
Hastanemizde özellikle diyabet komplikas yonları tedavi 
edilir.

Sağlık�kliniği�nedir?
Sağlık kliniğinde hastalar günlük tedavi görmektedir. Gün 
içerisinde çeşitli seminerlere katılan hastalar, öğleden sonra 
ve hafta sonu eve gitmektedirler. Böylelikle günlük tedavi 
edilmekte ve hastalar ev ortamında zorluk çekmemeleri 
için bilgilendirilmekte dir. Her hastaya özel bir plan hazır-
lanmaktadır. Planın içeriği hastanın durumuna göre tasar-
lanıyor ve yemek, spor eksersizleri ve ilaçlar ile hastalarımız 
yönlendirilmektedir.

Hastalarımız hergün doktor kontrolü altında tutulmakta 
ve doktor ların görüşleri doğrultusunda uygun tedavi yön-
temleri en iyi şekilde uygulanmaktadır.

Sayın Bay ve Bayanlar,  
değerli Hastalarımız,

Diyabet (şeker hastalığı) ile yaşam tarzınız ve beslenme  
alışkanlıklarınız büyük ölçüde değiş mektedir. Çoğu kez 
yağ metabolizma bozukluğu ve yüksek tansıyon hasta-
lıkları diyabete bağlı olarak ortaya çık maktadır. Dolayı-
sıyla bunlara karşı etkili tedavi yön temleri büyük önem  
ve gereklilik arzetmektedir. Aksi takdirde bu durum  
göz-, böbrek- ve sinir hastalıklarına yol açabilir ve vücut 
da oluşan yara ların iyileşmesini engeller.  

Diyabet sessizçe yaklaşan, ağrı vermeyen bir hastalıktır  
ve başlangıç aşamasında tehlike unsurları farkedilmez. 
Hastalıgın gidişatı büyük ölçüde sizin beslenme alışkan-
lığınıza, spor ve hareketliğinize bağlıdır. Dolayısıyla 
diyabet tedavisi, kapsamlı bir bilgilendirme ve diyabet 
hastalarının eğitimden geçirilmesi ile mümkündür.  
Böylelikle hastalığınızın nasıl tedavi edilebileceğini, nelere 
dikkat etmeniz gerektiğini ve tedaviye bulunabileceğiniz  
katkı olanakları hakkında bilgi edinirsiniz.

Sizi bilgilendirmek ve desteklemek bizim için önemli bir 
görev. Güvenilir bir kurum olarak, bu hastalığa rağmen 
sizin rahat bir hayat sürdürmenize katkıda bulunmak  
istiyoruz. Bizim hastane – alman diyabet-kurumundan 
sertifikalı hastane olarak – bu amaçla sürekli ve düzenli 
eğitim seminerleri (almança ve türkçe) sun -maktadır.

Saygılarımla

Profesör Dr. Ralf Lobmann, Medikal Direktör
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