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Dünya Psoriasis Günü
Psoriasis ile ilgili Kuruluşlar ve Türkiye
World Psoriasis Day
International Organisations and Turkey

IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) 125 milyon psoriasis hastasının dünyadaki sesi
olmayı amaçlayan bir kuruluş olup çeşitli ülkelerde hastalar tarafından kurulmuş psoriasis derneklerini çatısı
altına toplamıştır.Toplumda psoriasis hakkında farkındalık yaratabilmek için 29 Ekim taihini ‘Dünya Psoriasis
Günü’ olarak ilan etmiştir. IFPA üyesi ülkelerin hasta dernekleri bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenleyerek
seslerini duyurmaya çalışmakta ve bu etkinlikler IFPA’nın internet sitesinden sosyal medyaya
ulaştırılmaktadır. Türkiye’de kurulan ‘Sedef hastaları Dayanışma Derneği’ de IFPA tarafından kabul görmüş
ve onlar da ilk etkinliklerini geçtiğimiz yıl 30 Ekimde Sedef adasında gerçekleştirmişlerdir.
‘’Psoriasis International’’ ise 2004 yılında Parisde düzenlenen Avrupa Psoriasis Kongresinden sonra ortaya
çıkan gereklilik ve istekler üzerine kurulmuş uluslararası bir organizazyondur. Bu kuruluşun amacı ise
psoriasisle ilgili bilimsel kongreler düzenlemek, çok merkezli ve epidemiyolojik çalışmalar yapmak ve hastaları
bilgilendirmek olarak özetlenebilir. Başlangıçta 11 üyesi olan kuruluşun üyesi bugün 44’e ulaşmıştır. Bu
organizasyonla ayrıntılı bilgilere ‘’www.psoriasis.international.org’’ internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Türkiye, 2009 yılı sonunda bu organizasyona katılarak bir link almıştır ancak burada aktif rol alabilmek için
adı olan resmi bir kuruluşa ihtiyaç olduğundan geçtiğimiz günlerde “Psoriasis Derneği” kurulmuştur.
Derneğin amacı psoriasisle ilgilenen tüm dermatologları biraraya getirmek, bilgi paylaşımında bulunmak,
çok merkezli çalışmalar yapmak, kayıt sistemini yaygınlaştırmak ve hastalara doğru bilgiler aktarmaktır.
Bunun yanında uluslararası organizasyonlar içinde yer almak ve aktif katılım sağlamak hedeflenmektedir.
Böylelikle hasta derneği IFPA içinde dermatologlar, da psoriasis derneği aracılığyla “Psoriasis International”
içinde Türkiyeyi temsil edebileceklerdir. Derneğin ilk aktivitesi Dünya Psoriasis Günü temel alınarak 29 ekim
2012’i takip eden haftayı Psoriasis Farkındalık Haftası olarak değerlendirerek 3 Kasım 2012 de 1 günlük
toplantı düzenlemek olacaktır. Bu toplantıya psoriasisle ilgilenen tüm dermatologlar davetlidir.
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