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50.kuruluş yıldönümü

Lenfoma Hastalığı

Türk Hematoloji Derneği bu yıl 50. Kuruluş yıldönümünü
kutlayan ülkemizin en eski dernekleri arasında yer alan bir sivil
toplum örgütüdür.

SAYFA DÜZENİ: EDA ÇELİK

Lenfoma lenfatik sistemin kötü huylu bir hastalığıdır. Tüm dünyada bir
milyondan fazla insan lenfoma ile yaşamaktadır ve her gün ortalama
bin kişi lenfoma tanısı almaktadır.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 15 EYLÜL DÜNYA
LENFOMA FARKINDALIK GÜNÜ’NDE LENFOMA (LENF
KANSERLERİ) HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

KAN KANSERLERİ
FARKINDALIK AYI
Eylül ayı hematolojik hastalıklar açısından ayrı
bir öneme sahip. 2010 yılında Amerika’da Eylül
ayı Kan Kanserleri Farkındalık Ayı olarak
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Türk Hematoloji Derneği yeni
lenfoma uzmanları yetiştirdi
Türk Hematoloji Derneği 2016 yılında mezuniyet sonrası hematoloji eğitimine yönelik çok
önemli katkısı olan Türk Kan Bilim (Hematoloji)
Akademisi’ni başlattı. Akademi, hematolojinin
belirli konularında, iyi eğitim almış, yabancı dil
bilen, geleceğin ulusal ve uluslararası önemli fikir
öncülerini yetiştirmek amacıyla yapılandırıldı.

Hematoloji Uzmanlığını yeni tamamlamış genç
hekimleri hedef alan bu ileri eğitim modülü ile
Mart ayında 15 yeni uzman Lenfoma konusunda
altı aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.
Bu ay heyecan ile beklenen iki yeni sınıf Multipl
Myelom ve Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve
Hemaferez başladı.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer
Demir, Dernek ile ilgili şu bilgileri kaydetti;
“Türk Hematoloji Derneği, Türkiye’de hematoloji alanında
çalışan uzmanları çatısı altında toplar ve etik değerlere
sadık kalarak hastaların en iyi şekilde tanı alması ve
tedavi edilebilmesine yönelik bilgi, tecrübe ve teknolojinin
paylaşılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine aracılık eder”
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