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Hasta, savaşında yalnız kalmaması için,
öncelikle yakınlarının kazanılması gerekir.
Çok zorlu ve meşakkatli bir süreçtir.
İsyan etmek çözüm değil. Kabullenmek çözümdür. Her şeyi, en başından keşfedecek
gücünüz en önemlisi zamanınız olmayabilir. Derneği'miz ihtiyaç duyduğunuz anda
bütün imkanlarıyla yanınızdadır.

Her şeye rağ en yaşamak g zeldir.
“Biz, yarın gölgesinden ve meyve-

Pulmoner Hipertansiyon ve
Skleroderma Hasta Derneği

sinden yararlanmak için, bahçeye
bir fidan dikmeye çalışıyoruz. Bu

sahiplenmesiyle ve desteklerinizle
olabilecek bir şey”
Sen kendi hayatımıza sahip çıkmazsan, senin için kimse hayatına
sahip çıkmaz!
Hayatına sahip çık!
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fidanı yeşertip büyütmek sizlerin
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Dünya ile bütünleşiyoruz!
Bizlerle yurtdışında aynı sorunları yaşayan kaderdaşlarımızla birlikte çalışmalar içerisindeyiz..
İşbirlikleri geliştiriyor, anında yeni gelişmelerden
haberdar oluyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da sizlerle paylaşıyoruz.
Amerikan Pulmoner Hipertansiyon Derneği
.

Biz kimiz?
Bizlerde en az sizler kadar hastayız. Yarınlardan
umutlu ve mücadeleye devam ediyoruz.
“Yola çıkış amacımız; bizlerin yaşadıkları acıların, sıkıntıların, başkalarınca yaşanmaması
adınadır.”
Derneğimiz bu multidisipliner yaklaşım zorunluluğundaki hastalarımızın, yaşam kalitesini yükseltilmek, nedeni ne olursa olsun her türlü sorun ve
ihtiyaçlarını tespit ederek, olanakları ölçüsünde
ilgilenmek ve çözüm bulmak amacındadır. Merkezi, İzmir’dedir. İstanbul ve Ankara’da dayanışma
grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Bizler nadir hastalığız. Hayatımızda karşılaştığımız engeller, maalesef ortadan kaldıracak yine
kendimiz. Bizden başkası yok!.
1991 yılında mücadeleye başlamış olan hasta
dayanışma hareketi, 17 yıl sonra 25 Mart 2008
günü Pulmoner Hipertansiyon Derneği’ni kurdu.
Büyük özverilerle kurulan derneğimizi ancak 6 yıl
yaşatabildik. Sahiplenilmeyince ve desteklenmeyince, 11 Ekim 2014 günü fesh oldu.
Zorlu 2. Dernekleşme sürecini 26 Şubat 2018
gününde bitirdik. Ancak şimdi, daha bir zorlu bir
sürece başlıyoruz. Kurumsallaşma ve derneğimizi
yarınlara ulaştırabilme. Yaşatabilme!
Biz 1991 yılında atılmış umut tohumunu yeniden
filizlendirmeyi başardık. Fidan olup, ağaç olması
içinde hepinizin desteğini ve katkılarını bekliyoruz.
Sizler yalnız değilsiniz. Elbirliği ile yaşama
hakkımıza sahip çıkalım. İçinde yer aldığımız topluma "Biz de varız!" diyelim. Bütün Türkiye'yi kucaklamayı istiyoruz. Bu da siz hasta, hasta yakınlarının ve bizlere gönül veren doktorlarımızın,
sağlık çalışanlarının destek ve katılımları ile olabilir.
Biz bir aileyiz, şimdi birbirimize kavuşma za-

Biz bugün hayatta olanlar, büyük bedeller, mücadeleler vererek bugünlere gelmişiz. İstiyoruz ki
hastalar kendi başlarına sıfırdan Dünyayı yeniden
keşfetmeye başlamasınlar. Halbuki kaybedilen
zamanın değerinin bir farkına varsalar. Hastalığımızda zamanla yarışıyoruz. ve kaybettiğimiz cephelerin maalesef ki geri dönüşü yok!
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Bizim yaptığımız hataları yapmamanız bile, savaşınızda sizi 1—0 öne geçirir.
Yeniden Hasta Bilgilendirme Toplantılarını Başlattık!

