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Biz Bir Hasta 
Derneğiyiz

2010 yılında hayata geçtik.

Kamu yararına çalışan, hasta ve 

hasta yakınlarından oluşan ve kar 

amacı gütmeyen bir sivil toplum 

gücüyüz.



• Sedef hastalığı ile mücadele eden 
uluslararası bir organizasyon olan 
«International Federation of Psoriasis 
Associations (IFPA)» üyesiyiz.



Kurulduğumuz Günden Bu Yana Sedef 
Hastalığı Konusunda Bilinç Arttırmaya
Çalışan Bir Organizasyonuz.



• Ülkemizde sedef 
hastalarını temsil ediyoruz. 

• Hastalıkla ilgili olarak 
bilimsel, sosyal ve kültürel 
nitelikli faaliyetler 
düzenliyoruz.





• Başta hastalar olmak 
üzere hastalıkla ilgili tüm 
sağlık kurumları, uzmanları 
ve toplumun tüm 
kesimlerinin bilinçlenmesi 
için çalışıyoruz.



• Herkes için sağlık 
ilkesiyle, hastalara ve 
hasta yakınlarına destek 
veriyoruz.



• Sağlık alanında daha iyi çözümler 
için projeler geliştiriyor, hasta 
haklarını savunuyoruz.



Uluslararası Düzeyde 
Sedef ve Artrit Hasta 
Deneyim Etkinliklerini 
Başlattık

www.sedefzirvesi.org



• 29 Ekim tarihi tüm 
dünyada World Psoriasis 
Day - Dünya Sedef Günü 
olarak anılmaktadır. 

• 2017 yılından bu yana bu 
güne özel olarak ulusal ve 
uluslararası etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz.



• İlk zirveyi 26 Ekim 2017 
tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirdik.

• Hasta deneyim zirvesinde 
birçok ülkeden temsilcinin 
yanı sıra derneğimizin 
üyesi olduğu IFPA 
Başkanı Sayın Lars
Ettarp’ı ağırladık.



• Ulusal ve uluslararası 
düzeyde 
gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerle hastalık 
alanına ilişkin uluslararası 
bilgi ve deneyimin 
paylaşılmasına katkı 
sağlıyoruz.



• Sağlığın tüm taraflarını, hastaları 
ve hasta yakınlarını buluşturuyor, 
alanla ilişkin bilgi ve deneyimin 
artmasına katkı sunuyoruz.



Zirve 2022’nin 
Adresi Mardin

• İki yılda bir uluslararası olarak 
düzenlediğimiz etkinliğimizin bu
yılki durağı, tarihin beşiği ve kültür
harikası, kadim şehir Mardin.



Kimler Katılıyor?

• Sağlık Bakanlığı ve Kamu Temsilcileri

• IFPA Temsilcileri

• Ulusal ve Uluslararası Olarak Faaliyet Gösteren 
Hasta Dernekleri ve Sağlık Kurumları Temsilcileri

• Alanında Uzman Hekim, Akademisyen ve Sağlık 
Çalışanları

• Kamu ve Özel Sağlık Kurum Temsilcileri

• Yerel Yönetim Temsilcileri



Programda Neler 
Var?

• Sedef Hastalığı, Yaşam Kalitesi 
ve Hasta Deneyimlerinin Ele 
Alınacağı Oturumlar

• Tedaviye İlişkin Yeni 
Yaklaşımların Ele Alınacağı 
Paneller

• Yerel Yönetimlere ve Sağlık 
Kurumlarına Ziyaretler

• Şehir Turu



Etkinliğimiz İçin Destek Vermek 
İster misiniz?

• Kayıt yaptırarak etkinliğimize katılabilirsiniz

• Kurumunuz adına konuşmacı sağlayabilirsiniz

• Bireysel olarak uzmanlığınızı ilgilendiren konularda konuşmacı 
olabilirsiniz

• Kurumsal sponsorluk desteği verebilirsiniz

• Bizi tanıtabilirsiniz



Sizleri Bekliyoruz!

• Biz bir hasta derneği olarak, 
olanaklarımız kapsamında Sedef 
hastaları için çaba harcıyoruz. Sizleri de 
bu çabamızda yanımızda olmaya davet 
ediyoruz.


