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İLETİŞİM 
 

Bizim hakkımızda daha fazla bilgi almak, bizi   
desteklemek veya üye olmak isteyenler,  

SAM tescilli derneğine aşağıdaki adresten  
ulaşabilir:

www.seltene-anaemien-deutschland.de 
Kamuya yararlı tanınmış dernek 

Dizin VR 19704’de kayıtlı  
21.01.2008’ den önce

SAM’İN AMACI NEDİR? 
 
SAM Almanya tescilli derneği (SAM Deutschland 
e.V.) bir organisasyon olarak hastalara yardım  
etmek ve onları desteklemek istiyor. Seyrek  
anemilerin tam yeterli şekilde araştırılmadığı  
ve incelenmediği nedeniyle ve böylelikle bu  
alanda ilaç çeşitleri ve özel tedavi yöntemleri  
henüz eksik ve kısıtlı olması sebebiyle bu  
anemilerin hastalık belirtileri hakkında insanlara  
daha çok bilgi ulaşması bizim görevimizdir.  
Böylece, özellikle ulusal ve uluslararası özel  
merkezler  arasında bilgi alışverişi çok önemli ve 
gereklidir.

SAM Almanya tescilli derneği Hamburg  
Eppendorf Üniversite Hastanesine (Universitäts- 
klinikum Eppendorf [UKE]) yakın bağlantısıyla  
tedavi koşullarını düzeltmek ve yeni tedavi  
yöntemlerinin gelişip ilerlemesini desteklemek 
katkısında bulunmak istiyor.

SAM e.V. 
c/o Fotini Albrecht

Pappelweg 3b 
22949 Ammersbek (Almanya)

Telefon 
+49 (40) 232 050 969

E-Posta ve Web sitesi 
info@seltene-anaemien-deutschland.de 
www.seltene-anaemien-deutschland.de

Banka 
SAM Deutschland e.V.

IBAN: DE53 2005 0550 1345 1000 18
BIC: HASPDEHHXXX



SAM NEDİR?
 
SAM Almanya tescilli derneği seyrek anemili  
(örneğin Talasemi, Fankoni Anemisi veya  
Diamond-Blackfan Anemisi) hastalara yardım  
etmek ve aynı şekilde yakınlarını desteklemek  
niyetinde bulunan bir organisasyondur. 

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

- Kontak partneri ve danışma yeri olarak hastanede  
 tedavi olan ve böylece tavsiye ve destek arayan  
 hastaların sorunları ve istekleri için yardımcı oluruz.

- Bilgimizi severek paylaşırız, uluslararası da! 

- Seyrek anemilerin hastalık belirtileri hakkında  
 insanlara daha çok bilgi ulaşması bizim  
 görevimizdir!

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
– SENDE KATIL!

„SAM SAYESİNDE ...SAM NE YAPIYOR?   
 
Biz bilgimizi severek uluslararası da paylaşırız!  
Hastalarla yıllık buluşmalar kişisel ilişkileri  
destekliyor ve bireysel sponsorluklar yabancı  
dillerden dolayı zorluklarda konuşma sorunlarında  
yardımcı oluyor. SAM Almanya tescilli derneği 
kongrelerde temsil edilmektedir ve tavsiye veya 
destek arayan hastalar için iletişim yeri olarak  
hizmette bulunmaktadır.

Doğuştan anemi olan hastalar için bakım ve  
yardımı aynı zamanda yakınları için desteği  
daha iyi sağlamak bu derneğin vazifesidir.

…hastalığıma rağmen  
sağlam bir yaşam 
sürdürebileceğimi ve  
işimle uğraşabileceğimi bi-
liyorum.“
 
(Ilir, Arnavutluk’tan bir hasta)

…kızımın hastalığı hakkında 
çok şey öğrendim.“
 
(Zabihullah,  
Afganistan’dan bir  
kızın babası)

…seçme hakkım var ve kendim bir 
katkıda bulunabilirim.“

 
(Jessica, Türkiye’den bir hasta)

…ABD’de yurt dışında kalma  
planlaması konusunda  

destek aldım.“
 

(Katerina, anne ve  
babası Yunanistan’dan  

gelen bir hasta)

…Almanya’da durumumun iyi 
olduğunu ve İtalya’daki gibi  
iyi tedavi edildiğimi biliyorum.“
 
(Domenico, İtalya’dan bir hasta)


