
T.c.
sAĞLtr( BAKANLIĞI

ŞANLIIJR-FA h, sAĞLtr( MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLruRFA viRANŞEEiR DEWET EAsTANEsi

İhelo Kodu : 00227

SAYI:
KONUı Teklif Mektubu

PiYAsA ARAŞTIRMA TEKLiI MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşğıda cinsi ve miktan yazılı olan melzemeler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın aluıacaktır. KDV Eıriç birim fiyatın hastaııemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145l ı3007
Fax :4145121236
E-Poga: saııliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Uzm.Dr.YUS

s.No Haı / Hİzmet Adl 1,1lktan Birim (Y** Toplam
Fıyat

1 BAşARILJ EMaRMEDE 7 ADIM
AFISI.

ADET

2 EMZİRME POLiİKASI AFİSİ. 3 ADET
3 AFIS 5010. z ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

TeHif ver€n Fırmanın
Adı Fırma yetkılisı
Adresi
Telefon kaşe ve İmza
Fax
E-Mai' !

Not: Teklillerde Kırılıma ve Daksil Kesinlikle Olmıyıcıktır.

6



ıGRMEKrEDıR.

VE

2.YEt{ı DoĞAr{ YoĞuİt
PERsoİ{ELl AİüılE sür{'
Bu DAt{lşMANLıĞl

3.Ar{ilEtE&EMziRM
oLAcAĞı
sAı6ıLAİ{MAslNi
süT[rİü sAl(AMA ı(oşUıİin

5.Tl88Eıv GEREKJ.l

4.BEBEx ooĞourrıı
AİÜİÜENİN M€
EDiLEREx stiT üRgIlul

KoNTREtüoırE o[Du
aeeexı-rRı xrıvol
AIAMAYACAx
sottDA ıtE
BEBEXLER HEMEI{
ymRsEotDuĞu Du
RELArrAsYoN

6.sERvısrE A|üİıE_BEBEx
sAĞtAıüMAICADıR.

. vlRANşEHiR DEvtET HAsTANEsl
YENİDoĞAN YoĞuN BAIOMLAR içİN

EMZiRMEDE 7 ADıM

ı.YE|üıDoĞAN voĞuıı gAlotvl ürtrtı.enl ıgİü BEBEKIERı]ü AtütıE sm)AIMAIARı t{ı TE§vl x EDEN voz. 
1ı1 11 1 

ıoırı-^6'fi İİMuş otu pYoĞuiJ BAXıMDA Aslu ButuHtArrABR.

çAılşAtü TOM sAĞ[ıK
EĞhlMlııl AıMArrA vE

İP

YA DA Rlsn| 8E8Eı(ıER|

ıırızinııeır l ıı ruısı t
MIARDA SÜTÜN

sAĞlLMAsl vE

lı-x s sıır ldıoı
HER 2_3 SAATTE glR TEınAR
UyAR! SAĞıAa|MAıOADıR.

ö

TA(lBEi
çıncxd

YA DA AıJNE sğıütüütı
TEDAVİ GÖREN

R.AİıtüE MEMEsifüi
VEYE NAzoGAs:rRlx

DuRUMA GEtEt{
süTtiİıütü

DEsrEKEYldtERı ıtE

ıçhJ uYGUİü roşUl[AR
!

7.ANlvE BEB_EI( oı"ABıtDıĞıtıcE TEN-TEI{E TEMAS ETMEnE,Hİ{GuRUaAxtMıııA örüEM vERltmEıcn,nrılx ınıolĞ rİİİrİİ***AzAtnıirArrADıR.

ı

İ ı

;

a E F t a Ha
-ı

,

ooğl

rA

,Et



B§ARltl EMZıRMEDE 7 AD,M AFlşırEKNlx şınrıenıesİ
l-Aflş ilu,U,ü€§rot sfıiRTllrr özEtdı(uRDG,R€ilxı.EnDf,EBATı-ARDA vE *oıfuçggotİiAı,rDn.

2-,As|LAloıİ oı.iıı| Ad$ıı öRıüEĞı firr*ilicı FIRM^YA GöİüDEiırEcErrlR.
3-g6sllıOı|( .ıJıII rlşırls ııuııuıEsiıüoEtd GıBı 5G7o cı, EBATunlıroA oı.ı,rAuDıR.
ıı{AslıAcAl( oıAr{ ıdşıı lçrnlĞl('ızlsu İsı eı ıruuurE§lilD€ BGunıTlutü lçERlI ıır BıRE8lnA!,!Yı olı/lAut»R.

sMAızEıYlE FıRı$ADAıı| GEı.EcEx iluırutuE (}ıERltD€İı DEĞEnıEİıDlRııtcEfi R
6tt,ıit,xE TEsuıi ıolı-ııgvıı rıxüşıın otĞınuıolııJiğYE ftı|tıi^YA€^rnf, .
,-TEİnlx şA*Tıııı'EDE BEuRrl..ıü ÖzEu|İ,.RE 6öRE ıuuuuıl€ıİR DE.ERtEıuDinİrEnExUYGuilLUĞuıuA I(ARA|ı vERıuGrrlR.

Lt* ,5^ce_ \*ı.l.^or^r,Ja h "(o^/}^(V C-,^8-) N),-^^*,rı_

^$rt i(.
q

1^, a[*-qoL

3-) N*n^.^ ry_L, qL.fq.,^ı ?",iıL ,F.ı h- oJb"otfrş,
lo' X.&ü ",\r..--L

,N



- Ee

E

ı
vi nau ş e n i n D EzLET HAsren rs i

Boşarılı Emzirmede 77 Adım
ı..eıızlnuşve iüşxiı vızıı
9ı1_111_ııanıuİffi 

'ffif_g§ffi 
İ'.İİıAı{i,|şoıupvE8ıJsuıJuıJuArrAİ}lR.

:.H*:PJı;|-ıı-aA,l,LLn-* ooĞnuırıısuıvoı

,ı
ı. xaıvı i u (AQti ıAR, çıuzi n ııı eıı i ıı yıilRıeıı ırt v'jwTt xııR ixoNusuNDADiı-cileı,ıoiRiı.ııerıeoln ---rr'- .v.

3^İff İ,r*-lffi Ar{ ı^RA AN ı{ E süıti ı.ü ot ıü

EE

,*,,^*^r*7ff - f-" *-,-^^
s, BEBEĞı'ü xrrışrgfrft , 

?T"r,ryşi nqç$ı}u-e,cnon.
g.eıulnluııaesrxıilrvoğoı**Jnnİr*d**nüroer
xgnnııucl sln şev vrnlı.ıırüErçdıt.- - - '^ Eg^ l

.'.
BıR

İ

7,:
|.-,

,L-

.,



B§ARıIı EMZİRMEDE 1ı ADıM AFlşiTEı«ıix şınrırııvıesi
}tİHr*.orüDr 

8€ıJnrluı özEttl(1ERDE,REıııuRo€,EBATı^nDı 
vg xıürgoı

2_8|^s|ıiıOıİ oıJAil AFl§İıü ÖnilEĞı Yoruııld çlnıııvı G&ıD€n|ıEcErrlR.
3€A§iıır,Aİ oı,,u ıİlş,ırt§ ıuııuıı€sltDEİt GlB| 5G7o ct EBArtAnlilDA or.ilAu,lR

ffiff "* arl$ırl..nıGı ıstA, ıüUMuilEgilDE B€üRfltEil ıGiıİ ıı€ .ıRE.ıRAY,üı

,{,AE.ME F|*MADA,| GEtEcE( ı{UMUılE (rzEnl,üD'ıl DEĞEı..ıIDıRııtcErrlR
CltuMUtE TESUı, ED..*EYE* TErılctER D€Ğ€nıfrDlnirEYE 

^tnrrAYAcırrın.;-*il[ffi' ;:i,ff}::'xrgnt Gönı ruııutEun D€Ğm.,ilD,RıırnEı

8-) u J*L. amı t^"Ş.)*-r'la-& z,ıo-.,cqS

cxt^t ,[o..oL.

qmU44_ (9

ıqLrcte,.ı{ ;ctnd ,l"r/l^ .dIL"*t,fr,

(tL'c.- t

a

o.trı i\ı_

t) [J*n^.^h,l-ı
,la-\ 3 -.do-{-



AFiş 5ox7o TEKNİK şARTNAMESı

.Afişnumunesındebelirtilenözellikterde,renklerdeebatlarda
ve kalitede olmalıdır.

o Bası|acak olan afiş 50x70 cm ebatlarında olmaIıdır,

o Malzeme firmadan gelecek numune üzerinde

değerlendirilecektir.
ı Teslimattan önce örneği gönderilecektir,

o Numune daha önce hastanemizde mevcut olan afiş ile aynı

olacaktır .

o Numuneler çerçeve içinde teslim edilecektir,
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Vı RANşE H lR
DEVLET HASTANESİ

EMZİRME POLiTİKAMİZ
ANNE sÜTÜ HER BEBEĞiN HAKK|DlR

Ann€ sütü ve emzirmeyi destekleyen 12 itk€den otu5an yazlıl bir

potitikamlz vardlr.

1.5ağtlk çal,ı9antarIna anne sütu ve emzirme konu[arlnda düzenti otarak

eğitim veri[ir.

2.Anne adaytarlna.9ebeIik süresince, anne sütünün yararıar| ve emıirme

yontemteri konu5unda bit9i veritir"

3. Normat doğumtardan sonra ya rtm saal. sezaryandan sonra en 9eç bir

saat içinde €mzifmenin ba9taya bitmesi için anneye yardımcı o[unur

4.Anneye, hastanede ka[düğ l dönemde, doğru emzirme tekniği ve pozisyontarl

9osteritir, ortaya çlkan 50 run[ar anne iıe birıikte çözütür,

5.Bebeğin anneden ayrl ka[masl gerek durumlarda sütün devaml için 9erekti

yöntemter anneye 9ös teritir ve Uy9u[anlılr,

6.T ıbbi bir zoruntutuk oımadIkça, yenidoğantara anne sütünden baska bir

,d" v"y" r,r, "e.iımez 
ve aiteter bu konuda bit9i(endiri(ir,
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?.Anne ve bebeğin aynl odada, 24 saat bir arada, kaımaıarl sağ[anIr,

ai[eye an[atlIlr.

i[i ürünü destekteyen a'iş, brosür
1o.xurumumuzda anne sğtü muad

inde anne sütij muadlti ürün rektaml
bu[undurutmaz. Per50net, üzer

otan büyume eğrisi. aşl kartl, lakvim, katem

larln kurutma5

n.!. ve babalaf
rdlmınI aılr. ha

8_Bebeğin i5tediği kadar ve istediği 5|kılkta emziritme5' te5Yik €di(ir,

9.Biberon veya emzik kultanItmaz ve buntarln doğat emmeyi en9ett€diği i
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