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Okulda Diyabet Programı

• Problem yönelimli, gerçekçi ve 

bütün taraflarca heyecanla 

paylaşılan, 

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığı Programları’na entegre, 

• Ulusal Diyabet Kontrol Programı 

kapsamında 

• Özgün bir program

• Başta öğretmenler olmak üzere 

diyabetle uğraşan birçok kesimde 

güçlü bir yankı buldu



Amaçlar

• Okullarda Tip 1 diyabet 

konusunda farkındalık

• Tip 1 diyabetin erken tanısı

• Ketoasidoz sıklığının 

azaltılması

• Diyabetli çocukların 

okulda bakımının 

iyileştirilmesi

• Sağlıklı yaşam 

davranışlarının 

özendirilmesi

• Obezite konusunda 

farkındalık

Hedef Gruplar

• Diyabetli çocukların 

öğretmenleri

• Ülkemizdeki 60.000 

okuldaki 750.000 öğretmen

• 17.500.000 öğrenci

• Çocuk Diyabet Ekibi üyeleri

• Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Sağlık Bakanlığı il yetkilileri 

ve okul yöneticileri

• Tüm kamuoyu ve toplum



Okul Öğrenci Öğretmen Aile

24.904 7.547.573 585.710 581.807

Okul eğitimlerine katılım sayısı



• Online olarak yapılan ödül programına 

117 kişi başvurdu

• Jürinin online olarak yaptığı oylama 

sonucunda 7 öğretmen seçildi

• Bir öğretmenimize de özel ödül verildi

• 19 Aralık 2012



Ödül Kazanan Öğretmenlerimiz



Meryem Günay Lokmacı/Mahbup Yalçın Ayşe 

Kahveci (H.Avni İncekara Fen Lisesi-Nevşehir)

• Okul pansiyonları, genellikle okulların yanında, öğrencilerin 

ailelerinden ayrı yaşadığı ortamlardır.

• Pansiyonların sorumlulukları ve riskleri çoktur. Bu risklerin 

başında da hastalıklar gelir. Bu hastalıklardan biri de diyabettir. 

Genellikle pansiyonlarda bir öğrenci diyabetli ise evine 

gönderilir. Diyabetliyi, pansiyondan göndermek, bazı 

öğrencilerin parasız yatılılık sağlık hakkının kaybolmasına, 

okula ulaşım sorunlarına, diyabetli öğrenci, parçalanmış bir 

aileden geliyorsa bakımı; düşük sosyoekonomik koşullardan 

geliyorsa beslenme gibi yeni sorunlar yaşar

• Md.Yrd.Meryem Günay Lokmacı, Biyoloji Öğrt.Mahbup Yalçın 

ve Pansiyon Md.Yrd.Ayşe Kahveci tarafından kurumda bir 

farkındalık ağı oluşturulmuş ve sosyal hizmet anlayışı 

geliştirilmiştir



İsmail Hakkı Aslantaş ( Dikmeli İlkokulu-Düzce)

• Diyabetli çocuk babası ve İl genelinde diyabetli 

öğrencilere yönelik eğitici-öğretici çalışmalar yapıyor.

• Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneğini kurarak, 3 

yılda 3 yaz okulu, her 14 kasımda yemekli eğlenceli 

toplantılar,pompa kullanan öğrencilere pompa eğitimi ve 

''Okulda Diyabet''projesi kapsamında İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek 6 okul ziyareti ve 2 

seansta yaklaşık 700 öğretmene verilen seminerleri 

organize etme ve Eğitimci olarak katkıda bulunmuş

• Bir diyabetli çocuğun erken tanı almasını sağlamış



Elif Öztürk (Torbalı Ticaret Meslek Lisesi-

İzmir)
• Öğretmenliğe geçiş yapmadan önce 7 yıl Sağlık 

Bakanlığına bağlı Numune Hastanesinde Genel cerrahi 

servisinde Hemşire olarak çalışmış

• Okulunda  1 diyabetli çocuğun tanı almasını sağlamış. 

Bununla beraber diğer 3 diyabetli çocuğun okul 

yaşamlarına sıra dışı destekte bulunmuş

• Amacını “‘Can’ gibi diyabetli ı olan çocuklarımızın günlük 

yaşamlarını tıpkı diğer çocuklar gibi sürdürebilmelerine 

destek olmak ve bu tür sağlık problemlerinin kendi 

başımıza da gelebileceğini unutmayarak, çocuğun 

kendisinin, ailesinin ve diğer öğretmen arkadaşlarımın bu 

konuda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır” şeklinde 

açıklıyor.



Nuri Işıklı (Çıkrık İlkokulu-Afyonkarahisar)

• Bir çocuğun diyabet  tanısı almasını sağlamış

• Toplum Sağlığı Merkezi’yle yazışma yaparak görevli 

doktorların öğrenci ve velilerimize diyabet konulu seminer 

vermesini sağlamış. Seminerle diğer öğrencilerimizin 

diyabeti profesyonelce öğrenmelerini, korkulması gereken 

bir hastalık olmadığını bilmelerini istedik. Ülkemizde bu 

hastalıkla mücadele konusunda yol kat eden 

derneklerden bahsettik, internet adreslerini sınıf 

öğretmenlerinden alabileceklerini belirttik. Anneye 

kendisiyle aynı sorunları yaşayan annelerle iletişime 

geçebilmesi için dernek ve iletişim adreslerini verdik.



Necla Kayadibi (Takev Özel İlköğretim Okulu

-İzmir)

• Kendisi de diyabetli olan Necla Kayadibi Sınıfında diyabet 

hastası olan bir öğrenciyi fark eder, teşhis ve tedavisinde 

farkındalık yaratır.



Burcu Polat( Sultanbeyli Çağdaş Yaşam Türken 

Tutumluer İlkokulu- İstanbul)

• Mesleğe başladığımda ( 2008) henüz 23 yaşında ve 

fazlasıyla beceriksizdim. Aklıma gelen zorluklar çok basite 

indirgenmişti iç dünyamda; ki başında da belki sınıfı 

boyamak, belki soba yakmak gibi klasik zorluklar 

geliyordu. Öğrencilerle ilgili karşıma çıkabilecek zorluklar 

herhangi bir sayı olsaydı eğer, bu sayının hiçbir 

basamağında ya da bölüğünde öğrencimin ” şeker 

hastası” olma ihtimali bulunmazdı sanırım

• Şimdi hala aynı okuldayız; o 8. Sınıfa gidiyor. Aramızda 

sadece ikimizin anladığı tuhaf bir bağ var. Ne zaman 

yanıma gelse önce dudaklarına bakıyorum aşırı kuruluk 

var mı diye; hemen anlıyor neden baktığımı gözleriyle 

teşekkür ediyor, gülümseyerek yanımdan ayrılıyor, bu da 

bana yetiyor…



Nazile Karabektaş ( özel Geceli İlkokulu-

Ankara
• 16 Mart 2012 tarihinde kızım ve ailemiz tip 1 diyabet ile 

koma halinde tanıştı. Bu başlangıç tarihinden günümüze 

kadar geçen süreçte öğretmenimiz Nazile Karabektaş 

kızımla çok yakından ilgilendi. Kızımın İğne zamanlarını, 

ölçüm zamanlarını ve yemek zamanlarını çok iyi takip 

etti.Benim ilk dönem okulda kalmamın bile kendisini 

üzdüğünü belirterek tüm içtenliği ve gücüyle bize yardımcı 

oldu. Sınıfımızdaki öğrencilere kızımın hastalığı 

konusunda nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl yardımcı 

olmaları gerektiğini sürekli anlattı. Hiç yorulmadı, durmadı.

• Bizim öğretmenizim farklı ve bizim için Allah’ın bir lütfudur.



Halil Polat,Sağlık Bilgisi Öğretmeni

• Milli Bakanlığı Okul Sağlığı Şube Müdürü iken okulda 

diyabet programının planlanmasına ve ilk 2 yıl 

aktivitelerinin organize edilmesine yaptığı sıra dışı katkılar 

nedeniyle “ Okulda Diyabet Programı Özel Ödülü” verildi



Fark yaratan öğretmenler Paris’te (3-5 Temmuz 2013)

Sanofi Paris merkez ofiste Sanofi Grubu Global 
Sosyal Sorumluluk Departmanı Başkanı Gilles 
Lhernould ve Sanofi Türkiye Kurumsal İşler ve 
İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu’nun ev 
sahipliğinde ve proje koordinatörlüğünü yürüten 
Kocaeli Ünv. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü 
Hatun ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Murat 
Gülşen’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, 
‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’ örnek bir 
toplumsal sorumluluk programı olarak incelendi 







ISPAD 2012- Okulda 
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Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi

• Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden 

programı indiren öğretmenlere yönelik bir anket hazırlanmış ve anket 19 

Mart – 12 Nisan 2013 tarihleri arasında yayında kalmıştır.

• Anket e-mail aracılığı ile 3383 kişiye duyurulmuş ve 310 kişi anketi 

doldurmuştur.



Değerlendirme Anketi Duyuru İletişimi

Tanım Sayı Oran

Tekil açılma 615 %20

E-mail ulaşan kişi 3135 %93

Gönderim yapılan kişi 3385

Değerlendirme anketi web sitesi üzerinden programı indiren öğretmenlere yönelik 

yapılmıştır. Anket duyurusu için 19 Mart 2013 tarihinde öğretmenlere yönelik e-mail 

gönderimi yapılmış ve web sitesinde ankete yönlendirici bir banner yayınlanmıştır.

Tablo 1



Değerlendirme Anketi Hatırlatma İletişimi

Tanım Sayı Oran

Tekil açılma 413 %14

E-mail ulaşan kişi 
292

1
%92

Gönderim yapılan kişi
317

1

Anket katılımcılarını arttırmak için anketi doldurmayan öğretmenlere 8 Nisan 2013 tarihinde 

ikinci bir e-mail gönderimi yapılmıştır. 

Tablo 2



'Okulda Diyabet Programı' eğitimlerinden genel 

olarak memnun kaldınız mı?

• Soruyu yanıtlandıran 310 kişinin %85*i “Okulda Diyabet Programı” eğitimlerinden 

memnun kaldığını belirtmiştir. *“Çok memnun kaldım” ve “memnun kaldım” yüzdelerinin toplamıdır.

29%

56%

13%

2% 0%

Çok memnun kaldım

Memnun kaldım

Kısmen memnun kaldım

Memnun kalmadım

Hiç memnun kalmadım

N=310

Grafik 1



'Okulda Diyabet Programı' eğitimlerinin, diyabet ve semptomları 

hakkında bilgi edinmek açısından ne derece yararlı olduğunu 

değerlendirebilir misiniz?

76%

23%

1%

Yararlı oldu

Kısmen yararlı oldu

Yararlı olmadı

N=309
Grafik 2

• Soruyu yanıtlandıran 309 kişinin %89*’u “Okulda Diyabet Programı” eğitimlerinin

diyabet semptomları hakkında bilgi edinmek açısından yararlı olduğunu belirtmiştir.
*”Yararlı oldu” ve “kısmen yararlı oldu” yüzdelerinin toplamıdır.



www.okuldadiyabet.org web sitemizi ziyaret 

ettiniz mi?

95%

5%

Evet

Hayır

N=306

Grafik 3

Soruyu yanıtlandıran 306 kişinin %95’i www.okuldadiyabet.org adresini ziyaret etmiştir.

http://www.okuldadiyabet.org/


Web sitemizin, diyabet ve semptomları hakkında bilgi 

edinmek açısından ne derece yararlı olduğunu 

değerlendirebilir misiniz? 

83%

16%

0%

Yararlı oldu

Kısmen yararlı oldu

Yararlı olmadı

N=287 Grafik 4

• Web sitesini ziyaret eden 287 kişinin %99*’u sitenin bilgi edinmek açısından yararlı

olduğunu belirtmiştir. *”Yararlı oldu” ve “kısmen yararlı oldu” yüzdelerinin toplamıdır.



Program eğitimleri, öğrencilerimizden birine/bir 

kısmına diyabet tanısı konulmasına yardımcı oldu.

30%

42%

28%

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

N=308
Grafik 5

• Soruyu yanıtlandıran 308 kişinin %72*’si program eğitimlerinin öğrencilerine diyabet

tanısı konulmasında yardımcı olduğunu belirtmiştir. *”Katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”

yüzdelerinin toplamıdır.



Program eğitimleri, diyabetik öğrencilerin bakımı ve 

gözetilmesi konusunda özen göstermemize yardımcı oldu

N=308
Grafik 6

• Soruyu yanıtlandıran 308 kişinin %93*’ü program eğitimlerinin diyabetik öğrencilerin

bakımı ve gözetilmesine özen gösterilmesinde yardımcı olduğunu belirtmiştir.
*”Katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum” yüzdelerinin toplamıdır.

63%

30%

7%

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum



Program eğitimleri, okul yemeklerine daha fazla 

özen göstermemize yardımcı oldu

N=304

40%

41%

19%

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

• Soruyu yanıtlandıran 304 kişinin %81*’i program eğitimlerinin okul yemeklerine daha

fazla özen göstermesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. *”Katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”

yüzdelerinin toplamıdır.

Grafik 7



Program eğitimleri, çocukların sağlıksız yiyeceklere 

(örn:yiyecek otomatları) yönelmesini engellememize 

yardımcı oldu

N=308

51%
40%

9%

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Grafik 8

• Soruyu yanıtlandıran 308 kişinin %91*’i program eğitimlerinin çocukların sağlıksız

yiyeceklere yönelmesini engellemeye yardımcı olduğunu belirtmiştir. *”Katılıyorum” ve

“kısmen katılıyorum” yüzdelerinin toplamıdır.



'Okulda Diyabet Programı' eğitimlerinin, öğrencilerinizin diyabet ile ilgili 

bilgi edinmelerine ne derece yararlı olduğunu değerlendirebilir 

misiniz?

66%

32%

1%

Yararlı oldu

Kısmen yararlı oldu

Yararlı olmadı

N=310

• Soruyu yanıtlandıran 310 kişinin %98*’i program eğitimlerinin öğrencilerin diyabet ile

ilgili bilgi edinmeleri konusunda faydalı olduğunu belirtmiştir. *”Yararlı oldu” ve “kısmen yararlı

oldu” yüzdelerinin toplamıdır.

Grafik 9



Program sonrasında tip 1 diyabet tanısı almasına öncü olduğunuz  

öğrenciniz oldu mu? Evet ise kaç öğrenci olduğunu belirtir misiniz?

11%

89%

Evet Hayır

N=309

• Soruyu yanıtlandıran 309 kişinin %11’ i program sonrasında tip 1 diyabeti olan

öğrencilerinde tanı konmasına öncü olduğunu belirtmiştir. 18 öğretmen 1 öğrenci, 5

öğretmen 2 öğrenci, 4 öğretmen ise 3 öğrenciye tanı konulmasında öncülük ettiğini

belirtmiştir.
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Programdan öğrendiğiniz diyabet ile ilgili bilgileri, 

diğer iş arkadaşlarınız ile paylaşıyor musunuz? 

95%

5%

Evet

Hayır

N=308

Grafik 12

Soruyu yanıtlandıran 308 kişinin %95’i programdan öğrendikleri diyabet ile ilgili bilgileri iş

arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirtmiştir.



'Okulda Diyabet Programı'nı diğer okullara da önerir 

misiniz?

99%

1%

Evet

Hayır

N=310

Soruyu yanıtlandıran 310 kişinin %99 ’ u programı diğer okullara da önerdiklerini

belirtmiştir.

Grafik 13



'Okulda Diyabet Programı'nı geliştirmek adına önerileriniz 

nelerdir?

• Soruya 256 kişi yanıt vermiştir. Öğrencilerin yanında velilere de eğitim verilmesi, okullara uzman doktorların

ziyareti, programın okul idarecilerine ve öğretmenlere benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması en çok yapılan

ortak önerilerdir.

Tablo 3

ÖNERİ SAYI

Velilere de eğitim verilmesi 30

Okullara uzman doktorların ya da sağlık personellerinin ziyareti/ seminerler düzenlenmesi 26

Programın benimsetilmesi, yaygınlaştırılması 22

Medyada diyabet ve beslenme ile ilgili kamu spotlarının yayınlanması 13

Okullarda diyabet taraması yapılması 12

Programın gündemde ve güncel tutulması 10

Programın periyodik olarak tekrar edilmesi, sürekliliğinin sağlanması 9

Diyabet ile ilgili filmlerin çoğaltılması 7

Kantin denetimlerine önem verilmesi 6

Diyabetle ilgili bilgilendirici çizgi film/animasyon filmler hazırlanması 6

Okul yönetiminin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi 3

Okullarda daha etkin yer alınması, ziyaretler yapılması, öğretmenlerin eğitilmesi 3



'Okulda Diyabet Programı'nı geliştirmek adına 

önerileriniz nelerdir?

ÖNERİ SAYI

Program afişlerinin çoğaltılması 2

Öğrencilerin beslenme ile ilgili bilinçlendirilmesi 2

sunumların çocukların anlayacağı şekilde hazırlanması, sıkıcılıktan uzaklaşması 2

Ders kitaplarına bu bilgilerin eklenmesi 2

Öğretmenlere de diyabetle yasam konusunda egitimler verilmesi 2

Okul idarecilerine yönelik eğitimler verilmesi 2

Programın tanıtımı yapılmalı 2

Okullara konu ile ilgili materyaller gönderilmesi 2

Web sitesinin geliştirilmesi 2

Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi 1

Programın takibinin yapılması 1

Özellikle pansiyonlu okullarda diyetisyen ve hemşire bulundurulması 1

İşitme engelli öğrenciler için videolarda işaret dili kullanılması 1

Tedavi merkezlerine gezi düzenlenmesi 1

Kahvaltının önemi ile ilgili doküman ve video hazırlanması 1

Öğretmenlere diyabet seminerlerinin mecbur tutulması 1

Diyetisyenlerin okullarda eğitim vermesi 1

Diyabetli kişilerin tavsiyelerinin sunulması 1

Kırsal alanlardaki okullara ziyaretlerin yapılması 1

Sağlık personeli ve diyabetli öğrencilerin okulları ziyaret etmesi 1

Konu ile ilgili ünlülerin desteğinin alınması 1

Uzman doktorların ya da sağlık personellerinin il ve ilçe merkezlerinde seminerler düzenlenmesi 1

Küçük çocuklara yönelik materyallerin arttırılması 1

Öğretmenlerde daha da farkındalık oluşturacak MEB kaynaklı puanlı e-akademi eğitimlerinin yapılması 1

Tablo 4



'Okulda Diyabet Programı'nı geliştirmek adına 

önerileriniz nelerdir?
ÖNERİ SAYI

MEB Ders programlarına en az 3. sınıf seviyesinden başlamak üzere diyabet ile ilgili içerikler eklenmesi 1

Öğretmenlerin daha çok bilgilendirilmesi 1

MEB'nın diyabetle savaşı görevleri arasına alması 1

Programa uygulayıcı eğitimler eklenmesi 1

MEB'nin bu konuda daha duyarlı olması 1

Programın öğrencilere izlettirilebilmesi için okullarda bilgisayar derslerinin olması 1

Diyabetin ileri evrede yol açtığı problemlerle ilgili daha fazla bilgi verilmesi 1

Programla ilgili görsellerin çoğaltılması 1

Milli Eğitim Yöneticilerinin (Özellikle Okul Müdürü)programa tam destek vermesi 1

Sıkıcı sunumlar yerine idareci ve öğretmenleri bir kamp ortamında daha kalıcı bilgiler tatil havasında verilirse daha kalıcı olur 1

Okul dışında da diyabetle ilgili bilinçlendirici çalışmalar yapılması 1

Uygulamanın okullarda zorunlu hale getirilmesi, okul yıllık planlarında zümre planına alınması 1

Dizilerde diyabet temasının işlenmesi 1

İl ve ilçelerde diyabet merkezlerinin kurulması 1

Okul idarecilerinin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi 1

Öğretmen,öğrenci ve veli eğitimlerinin öğretmen-sağlık personeli işbirliği ile yapılması 1

Okul ve sağlık personelinin koordineli çalışması 1

Farklı hedef kitlelere yönelik yeni eğitim programları hazırlanması 1

Diyabetin korkulacak bir olgu olmadığını ve daha sağlıklı bir disiplinli yaşam olduğunu anlaşılmasının sağlanması 1

Öğretmenlere yönelik anketlerin yapılması, geri bildirim toplanması 1

Eğitim ve sonrası süreklilik içermeli.Yasak savma anlamında çocukları bir araya toplayıp eğitim yapılmamalı.Küçük gruplara 

eğitim yapılmalı.Eğitimler görsel/iştsel olmalı.Anlatan programa gönüllü olmalı5 1

Özellikle beslenme alışkanlıkları ile ilgili okul çevrelerinin düzeltilmesi 1

Diyabet hastası çocuklarında eğitimlere katılarak deneyimlerini anlatmaları 1

Görsellere ağırlık verilmesi 1

Tablo 5



'Okulda Diyabet Programı'nı geliştirmek adına 

önerileriniz nelerdir?
ÖNERİ SAYI

eğitimlerin video destekli hazırlanması 1

Programın kısaltılması ve daha ilgi çekici hale getirilmesi 1

Çalışmanın gönüllülük esasıyla okullarda devam ettirilmesi 1

Diyabetli öğrencilerin seminerlere katılması, okulların diyabetle ilgili hastanelere/bölümlere ziyaretler düzenlemeleri 1

Diyabetle mücadele konusunda faaliyet yürütülmesi 1

Her okuldan bir sorumlunun belirlenmesi, eğitim verilmesi 1

Okullarda diyabetle ilgili teknik yeterlilik sağlanması (iğnelerin saklanabilmesi için buzdolabı gibi) 1

Sağlık bilgisi dersine programın eklenmesi 1

Okullarda gönüllülük esasıyla diyabetli çocuklarla birebir ilgilenecek kişilerin seçilmesi 1

Sağlıklı besin maddelerinin uygun bir biçimde ambalajlanarak çocuklara dağıtılması 1

Diyabetlilerin şikâyetlerini bildirebildikleri bir platform oluşturulması 1

İçeriğin video sunumları ile ilgi çekici hale getirilmesi 1

Videoların birleştirilmesi, aralara dikkat toplayıcı bilmecelere eklenmesi 1

Tüm öğretmenlere ve okul çalışanlarına 5 dakikalık film gösterimi yapılması 1

Okullarda şeker ölçümü yapılması 1

Uzaktan video konferans veya eğitimler verilmesi 1

Öğrencilere küçük gruplar halinde eğitim verilmesi 1

velilere dağıtılmak üzere kitapçıklar hazırlanması 1

Etkili ve eğlenceli videolar hazırlanması 1

Öğrencilerin eğitilmesi 1

Okullarda konu ile ilgili temsilciler bulunmalı 1

Diyabette farkındalık filmlerinin en az yılda iki defa izlettirilmesi 1

Okullarda sağlık taraması yapılması 1

Okullarda diyabet hastaları için günlük/aylık menü tavsiyelerinin verilmesi 1
Tablo 6

• Birden fazla önerisi olan kişilerin cevapları ayrı ayrı sunulmuştur. Program hakkında yorumum yok, teşekkürler, başarılı bir program yorumları öneriler

tablosuna eklenmemiştir.



Gündem

• Okulda Diyabet Programı Protokolünün yenilenmesi

• Yeni dönem çalışmaları için öneriler

• Çalışma planı oluşturulması



Yeni dönem için bazı öneriler

• 14 Kasım haftasında ve sonrasında okullarda hatırlatma 

eğitimleri

• Diyabetli Dostu Okul Programı

• Okul Hemşirelerinin eğitimi

• ...


