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TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU – 2022 

İki üyemiz derneğimizin mesai saatleri içerisinde gelen telefon aramalarına genel kapsamda yardımcı 

olmaya devam edip daha fazla ayrıntılı bilgi isteyenleri Dernek Web sitemize yönlendirdi. 

PAHSSc Derneğimiz Avrupa'nın sayılı akciğer hastaları dayanışma derneklerinden birisi olarak Avrupa 

Akciğer Vakfı - European Lung Foundation (ELF)'nın Temmuz ayı haber bülteninde Haziran ayında 
Skleroderma farkındalık ayı için yaptığımız programlar ve yayınlarla, Sosyal medyadan yayınlanan 

hasta hikayeleri ve doktor röportajlarıyla, Alliance for PH üyeliğiyle, 2. Uluslararası Organ Bağışı 

yarışmasında işbirliği ile kazananların eserlerinin sergilendiği ödül töreniyle, Ayrıca 8 yaşındaki PAH'lı 

çocuklar için bir sanat sergisine yaptığımız ev sahipliğiyle yer aldı. 

E-dergimiz Nefes’e röportaj veren Pulmoner Hipertansiyon İngiltere’de derneğimizin faaliyetlerinden 

ve dergimizden övgüyle bahsetti.  

Covid 19 pandemisi nedeniyle organ bağışlarının bir anda bıçak gibi kesildiği dönemde, organ bağışında 

bulunarak Nefes olan akciğer donörlerimizin aziz hatıralarına PAHSSc Hatıra Ormanımızda fidan 

bağışladık. Kahramanlarımız, yarınlarımıza nefes olmaya devam ediyorlar.  

Temmuz ayı içerisinde 1 adet İstanbul’dan 1 adette Hatay/İskenderun’dan olmak üzere 2 adet 5 lt. 

Oksijen kapasiteli Sabit Oksijen Konsantratörleri bağışı yapılmıştır. Bağışçılarımıza minnettarız. 

Ayrıca bu ay yer alan etkinliklerimiz ve zoom veya youtube aracılığıyla katılmış olduğumuz toplantılar 

aşağıdaki gibidir. 

6 Temmuz’da 

 Birazda tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyerek sosyal medya hesaplarımızda üyelerimizden Güler 

hanımın tatlı köşesinde Çikolatalı kek’in yapılışını yayınladık. 

 Sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etmek için Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunun 

“sağlıkta şiddet” konulu postunu tüm sosyal medya hesaplarımızdan yayımladık. 

16 Temmuz’da yeni dalga Covid Salgını hakkında BBC tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmeyi sosyal 

medya hesaplarımızdan paylaştık.  

18 Temmuz’da PAHSSc Hasta Derneği Danışma Kurulu üyelerinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Göğüs Hastalıkları A.D. öğretim üyesi ve aynı zamanda interstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi kurucusu 

Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç hocamızın Covid19 hatırlatma aşıları hakkında yaptığı bilgilendirme 

açıklamalarını sosyal medya hesaplarımızdan takipçilerim ile paylaştık. 

22 Temmuz’da vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduğumuz bir pulmoner hipertansiyon 

aktivisti olan sevgili Adriana Posada için pulmoner hipertansiyon camiasına ve Meksika'ya başsağlığı 

dileklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. 

23 Temmuz’da 

 Dünya Sjögren Gününde sosyal medya hesaplarımızdan Sjögren sendromu (SS) ile ilgili 

bilgilendirme paylaşımlarında bulunduk. 

 Pulmoner Hipertansiyon için farkındalık hareketini başlatan Seyid HAMİDULLAH'ı ölüm 

yıldönümünde sosyal medya hesaplarımız ile andık. 

Faaliyetleriyle Avrupa Akciğer Vakfı ELF’nin 
haber bültenlerine konu olan Türkiye'nin 
TEK akciğer hastaları dayanışma derneği  
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26 Temmuz’da TEMA; TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 

Vakfı, Gaziantep Dülük Ağaçlandırma Sahasında bulunan PAHSSc Derneği Hatıra ormanımız için fidan 

dikiminin tamamlandığının bilgisini verdi.  

27 Temmuz’da Pulmoner Rehabilitasyon ve ziyarette bulunduğumuz yeni açılan Sağlık Bakanlığı 

Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile ilgili bilgilendirme paylaşımlarında bulunduk. 
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ACTIVITY REPORT FOR JULY 2022 

            

Two of our members continued helping out with the incoming calls during office hours and those who 

wished to get detailed information were directed to our website. 

Our Association was once again on the monthly news bulletin of the European Lung Foundation with 

the programs and notifications made during the awareness month of July for Scleroderma with our 

patient stories, physician interviews and our most recent membership to Alliance for PH.  The award 

ceremony of the second international organ donation competition with the works of art of the winners 

exhibited was mentioned and our hosting a painting exhibition for the 8 year old PAH patients was 

also brought up.   

In an interview for Nefes, Pulmonary Association- UK praised the activities of our Association and our 

quarterly Nefes (The Breath).   

During the Covid-19 pandemic when organ donations were totally interrupted, we donated saplings 

in honour of the memories of the donors to our PAHSSc Memorial forest.   

We are grateful for the donation of two oxygen concentrators with a capacity of 5 litres each.   

The events that took place and the meetings held via zoom or YouTube are as follows: 

On 6 July  

 The recipe of a chocolate cake given by Ms. Guler for our let us talk sweet corner was shared 

on our media accounts.  

 In order to protest the violence in health, we published the post of the Board of Directors of 

the Turkish Society of Cardiology on "violence in health" on all our social media accounts. 

On 16 July - We shared the warning and information on the new wave of Covid given by the BBC. 

On 18 July - We shared information concerning booster of Covid 19 vaccination notification given by 

Dr. Nesrin Moğulkoç, Md. Professor and founder of the interstitial chest unit of Eagean University. 

On 22 July - We expressed our grief and condolences to the pulmonary hypertension community and 

to Mexico for the loss of Adriana Posada, a well-known and highly appreciated activist. 

On 23 July  

 We posted an informative notice on Sjogren Syndrome (SS) on our media accounts. 

 On our accounts we commemorated the loss of Mr. Seyid Hamidullah who started the PH 

movement in Turkey. 

On  26 July - TEMA (Turkish Foundation for combating Erosion, Afforestation and Conservation of the 

Natural Assets) reported that the planting of saplings for our memorial forest in Gaziantep Dülük 

Afforestation Area had been realized.  

On 27 July - We gave a report on our visit to Bahçelievler Physical Rehabilitation Hospital, Ministry of 

Health, inaugurated recently, on our social media accounts. 

PAHSSc is Turkey’s only lung patient 
organization that is featured in ELF news 

with its activities. 


