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Sevgili KASDER ailesi,

Geride bıraktığımız 2021 yılında farklı konularda mücadele 
ettik fakat kas hastası bireyleri güçlendirmek adına 

yaptığımız çalışmalarda sizlerden aldığımız destek bizim en 
büyük enerji kaynağımız oldu. 

Desteğinizin bize verdiği güç ile birçok faaliyet 
gerçekleştirdik. 2022’nin ilk üç ayını geride bırakırken etkin 

olduğumuz faaliyet alanları için yeni projeler, planlar ve 
çalışma şekilleri geliştiriyoruz.

Hem sorunları ve zorlukları paylaşıp farkındalığımızı 
artırarak hem de birbirimizden aldığımız güç ile birlikte 
üreterek ve keyif alarak güçleneceğimize inanıyoruz. 

KASDER olarak yeni başlangıçlarda tüm güzelliklerin sizinle 
olmasını dileriz.



KASDER Fox Tv Ana 
Haberlerde!
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ETKİNLİKLER

30 Ocak 2022, Fox TV Ana Haber Bülteninde Türkiye Kas Hastalıkları 
Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çoban, SGK'nın ödemediği cihazlara 
değinerek Solunum cihazlarının ikinci el temin edildiğini, Akülü Tekerlekli 
Sandalye fiyatlarının ise çok azını ödediğini belirtti. Güncellenmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de sayıları yüzbinlerin üzerinde kas hastaları olduğunu 
vurgulayarak "biz nefes almak istiyoruz" dedi. Haberin içeriğine link 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=A7p9Ql7_a4A
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26-27 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen buluşmada
KASDER olarak katılımcılar arasındaydık. İki gün süren
yuvarlak masa toplantısında bir çok akvist ve sivil toplum
örgütü bağımsız yaşam ve kişisel asistanlığı tartıştık ve bu
hakların Türkiye’de uygulanmasının yararlarını konuşarak
uygulanması için bir yol haritası oluşturmaya çalıştık.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı (CSSP-III) 
tarafından desteklenen ve Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı 
(European Network on Independent Living - ENIL ve 
Engelli Kadın Derneği tarafından hayata geçirilen 
"Engellilerin Bağımsız Yaşamı ve Toplumsal Katılımı için 
Kilit Bir Araç Olarak Kişisel Asistanlık" (PAKT) projesinin 
ilk yuvarlak masa toplantısına derneğimizi temsilen 
Başkan Yardımcımız Fatma Çoban katıldı.

Kişisel Asistanlığın Türkiye’de de kısa bir zaman içinde 
yaşam bulması umut ve inancı ile Projeyi gerçekleştiren 
Engelli Kadın Derneği Yöneticilerini böylesi bir çalışmadan 
dolayı bir daha kutluyoruz.

Kişisel Asistanlık 
Projesi (#PAKT) 



Nadir Hastalıklar Günü 
Sempozyumunun Davetlisiydik!
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28 Şubat 2022 “Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü” Online 
Sempozyumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Ankara Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Sempozyum açılış konuşmalarını, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm Zihinsel Özel Gereksinimler ve 
#NadirHastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun 
gerçekleştirdi. Sempozyumun ayrıntılarına web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.
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Vefatının 61. Yılında Hasan Ali Yücel’i 
Andık!

Türk Gençliğine Hizmet Vakfı'nın düzenlediği anma töreni geçtiğimiz 
hafta 26 Şubat 2022 Pazar günü, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Coşkun Özdemir konuşmacı olarak 
katıldığı törende, ’’Büyük eğitimci Hasan Ali Yücel, 1939 yılında Milli 
Eğitim Bakanı olmuş, Hakkı Tonguç’la birlikte Köy Enstitülerinin 
kuruluşuna öncülük etmiştirler. O yıllarda Türk toplumuna 500 klasik 
eser kazandırmış, tercüme büroları kurmuştur. Köy Enstitülerini 
kuranları, yaşatanları, oradan yetişen değerli insanlarımızı sevgi, saygı, 
minnet ve özlemle anıyorum’’ dedi.



4. Kariyer Onursal Ödülleri ‘’Kas Hastalıkları’’
Temasıyla Düzenlendi

İstanbul Kültür Üniversitesi (@ikuedu) Kariyer Kulübü 
(@ikukariyerkulubu) tarafından ”Farkındalık temalı ödül gecesi”nin 
4. @kariyeronursalodulleri bu yıl ”KAS HASTALIKLARI” temasıyla
düzenlendi.

Üniversite oyları sonucu sanat, spor, edebiyat, medya ve iş 
dünyasının kıymetli isimlerine ödül verilmesinin yanında bir sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında derneğimizin ismine de yer verildi.
Bu muhteşem gecenin mimari olan İstanbul Kültür Üniversitesi 
(@ikukariyerkulubu) ‘nün değerli kulüp üyelerinin gösterdikleri 
samimiyete, titiz çalışmalarına ve tüm emeklerine birinci dereceden 
tanık olduk. KASDER ailesi olarak bizi seçtikleri ve 
onurlandırdıkları için tüm kalbimizle teşekkür ederiz.
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4. Kariyer Onursal Ödülleri ‘’Kas Hastalıkları’’
Temasıyla Düzenlendi
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Sosyal farkındalığı yüksek olan her birey bizim umudumuza çiçekler 
açtırıyor. Organizasyonda emeği geçen, maddi manevi desteğini 
esirgemeyen, katılımda bulunan, destek veren herkese çok 
teşekkürler.

Birlikte düşünüp, birlikte emek verip, birlikte yol alıyoruz çünkü her 
zaman söylüyoruz ve inanıyoruz ki birlikte başarabiliriz!



8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nde İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü İsufizyotem ve Toplumsal Farkındalık Kulübünün 
"Zoru Başaranlar" etkinliğinin davetlisi olarak İstinye Üniversitesinde 
Türkiye’de engelli kadın olmayı konuştuk Türkiye koşullarında engelli olmak 
kolay değil, engelli kadın olmak hiç kolay değil. Buna rağmen sosyal devlet 
olgusu içinde insanın insan onuruna yakışır bir yaşam için destek bulacağı 
bir gelecek özlemi ile insan duygu ve düşüncelerini geliştirebildiği oranda var 
olabildiğine inanıyoruz. Bu duygular ile engelli kadın olmayı anlattık.

Nazik davetleri için İstinye Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
bölümü hocalarımız Dr. Nergül Dürüstkan Odabaşı’ına, Fizyoterapi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Serap İnal hocamıza ve İsufizyotem ve Toplumsal 
Farkındalık kulübüne davetlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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İsufizyotem ve Toplumsal Farkındalık Kulübünün 
‘’Zoru Başaranlar’’ Etkinliği 



KAPASİTE 
GÜÇLENDİRME
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Stö’ler İçin Sosyal Etki Yönetimi Atölyesi 

Bilgi'nin Sosyal Kuluçka Merkezi'nin  düzenlediği Agatha 
Fortuna'nın rehberliğinde gerçekleşen  ‘’STÖ'ler için Sosyal Etki 
Yönetimi Atölyesi’’ne katıldık. Sosyal etki nedir? Sosyal etki 
kavramının çalışmalarımızın gündeminde yer alması neden 
önemlidir?  Sivil toplum örgütleri genel çerçevede yarattıkları etkiyi 
nasıl ölçebilir? Atölye kapsamında bu tür soruları tartışarak beraber 
cevap aradık.
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Türkiye Kas Hastalıkları Derneği olarak, İstanbul Kültür 
Üniversitesi Hareket Analizi Değerlendirme, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nden Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. 
Nazif Ekin Akalın ve Prof. Dr. Burcu Semin Akel ile ve 
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü öğrencileri ile 
kas hastası bireyler desteklenmesi için ortak bir zeminde bir 
araya gelerek oluşturacağımız olası iş birliğini ve mevcut 
koşulları değerlendirdik. Tüm kas hastası bireylerin 
desteklenmesine katkı sağlamak hedefiyle iletişim ve 
işbirliği canlandırmaya yönelik görüşmelerimize çaba 
göstermeye devam edeceğiz.

İstanbul Kültür 
Üniversitesi Ataköy 

Yerleşkesi’nde 
İKÜ-HAM ve 

İKÜ-KARİYER 
Kulübü İle Bir 
Araya Geldik



Üç ayda bir okuyucusuyla buluşan 
Tıbbın Ustaları, tüm hekimlerin, sağlık 
profesyonellerinin ve ilaç endüstrisi 
çalışanlarının iletişimini dijital ve basılı 
mecrada her zaman ulaşılabilir kılan çok 
yönlü bir sektör dergisidir."Birlikte 
Mümkün" platformunun oluşmasında 
katkısı olan ve gayretli çalışmalarımızda 
bizleri yalnız bırakmayan herkese tekrar 
teşekkür ederiz.

"Birlikte Mümkün" 
Projemiz Tıbbın Ustaları 
Dergisi 8. Sayısında!

PROJELER

SMA ALANINDA ÇALIŞAN KURUM VE 
KURULUŞLAR OLARAK HASTALIKLA 

MÜCADELE "BİRLİKTE MÜMKÜN" 
DİYORUZ!

 Proje hakkındaki detaylara yan tarafta 
yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

KASDER-LİNKE TIKLAYINIZ

TIBBIN USTALARI-LİNKE TIKLAYINIZ

BİRLİKTE MÜMKÜN-LİNKE TIKLAYINIZ
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https://kasder.org.tr/sma-ile-mucadele-birlikte-mumkun/?fbclid=IwAR15_5H7a1pTEZV0z73XElkAO-V3pg2kBTnCxtA4jPlB6CE1G-0Y1aaXORI
https://tibbinustalari.com/sma-ile-mucadele-birlikte-mumkun/?fbclid=IwAR3GA4sxJcog7fESjLAQI6K2CrNOSUAjnd5P39_nuQQTZKLHCetrP-Fn-t0
https://www.birliktemumkun.biz/?fbclid=IwAR1y2C4lpHgv8L4N4hiAKpWJCekQd4wfUBtyppEUAkGuNJGINZgvzVXgHqQ


2021 yılı "Online 
Psikolojik Destek" 

Projemiz Tamamlandı
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#OnlinePsikolojikDestekProjesi, kas hastaları ve yakınlarında tanı 
sonrası ortaya çıkan sorunları saptamak, bunları gidermeye ve 
hafifletmeye yönelik yöntem ve uygulamaları aktarmak ve 
#danışmanlık vererek travmanın yarattığı olumsuz etkileri azaltmak 
amacıyla Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ve Duchenne Kas 
Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından uygulanan ortak bir 
projedir.
Proje kapsamında kas hastası bireyler ve yakınları, #gönüllü 
uzmanlardan #ücretsiz online psikolojik danışmanlık hizmeti 
almaktadır.

Projemize katılarak göstermiş oldukları ilgiden dolayı kas hastası 
bireyler ve yakınlarına, emeği geçen tüm psikologlara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Kas Hastasıyım Haklarımın 
Farkındayım Projesi 

Aynı zamanda birer ortopedik engelli olan kas hastası bireyler için 
hak farkındalığı ve bilgilendirme üzerinde çokça durulması ve özel bir 
yer verilmesi gereken bir konudur. Hak farkındalığı bireylerin topluma 
eşit ve etkin bir biçimde katılarak uğradığı mağduriyetler karşısında 
güçlü durmasına en önemli destektir.

Umut ve Can ile tanışın! Onlar Türkiye’deki on binlerce kas hastası 
bireyin haklarını bizlere anlatmak istiyorlar. Bu toplum içerisinde 
birlikte yaşıyoruz ve birbirimizin yaşamını zorlaştırmamak en önemli 
görevimiz. Onların sesi olmaya hazır mısınız? Unutmayın, siz 
olmadan bir eksiğiz!

Can'ın Bize Söyleyecekleri Var.
Can, kas hastası bir birey ve 

bize anlatacakları var.

Umut'un Sesine Kulak Ver! 
Umut bize kas hastası 

bireylerin yaşadıkları zorlukları 
anlatacak.



İstanbul Kültür Üniversitesi (@ikuedu) Kariyer Kulübü 
(@ikukariyerkulubu) tarafından ”Farkındalık temalı ödül gecesi”nin 
4. @kariyeronursalodulleri bu yıl ”KAS HASTALIKLARI” temasıyla 
düzenlendi.

Üniversite oyları sonucu sanat, spor, edebiyat, medya ve iş 
dünyasının kıymetli isimlerine ödül verilmesinin yanında bir sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında derneğimizin ismine de yer verildi.
Bu muhteşem gecenin mimari olan İstanbul Kültür Üniversitesi 
(@ikukariyerkulubu) ‘nün değerli kulüp üyelerinin gösterdikleri 
samimiyete, titiz çalışmalarına ve tüm emeklerine birinci dereceden 
tanık olduk. KASDER ailesi olarak bizi seçtikleri ve 
onurlandırdıkları için tüm kalbimizle teşekkür ederiz.

13

İŞ BİRLİKLERİ

Sosyal İnovasyon Merkezi
Derneklerin kapasitelerini geliştirmeye 
destek olmak amacıyla, SIM tarafından 
Sanofi’nin desteğiyle çevrimiçi ortamda 
Sivil Toplum Destek Programı kapsamında 
derneğimize; Sivil Topluma Giriş, Yönetim 
ve Örgütlenme ve Gönüllülerle Çalışma ve 
Gönüllü Yönetimi ve STK’larda İletişim ve 
STK’larda Kaynak Geliştirme ve Finansal 
Yönetim gibi konularda eğitimler verilme 
konusunda 2022 yılında da iş birliği 
içerisindeyiz.

180 Degrees Of 
Consulting Bilkent 
University
Gönüllülüğe dayalı bir danışmanlık oluşumu olan 180 Degrees Of 
Consulting eğitim, yoksulluğu azaltmak, sağlık ve çevre alanlarındaki 
STK’lar, takımlar ile beraber STK ların sorunu alanlarındaki süreçleri 
azaltmak için gerçekleştirdikleri projeye dahil olduk.

STK’nın kazancını arttırmak, alanda tutunmak, operasyonel verimliliği 
artırmak  ve stratejik boyutta hizmetler sunuyorlar. Bain&Company ile 
partnerlik yapıyorlar. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin (KASDER) 
kullandığı sistemlerin kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerin 
güçlendirilmesi için sürdürülebilir hale getirilmesi gibi desteğe en çok 
ihtiyaç duyduğumuz alanlarda  180 Degrees Of Consulting - Bilkent 
University ile bir araya gelme fırsatı bulduk.
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AYNİ YARDIM

2 adet akülü sandalye
1 adet manuel sandalye
1 adet EMTS cihazı
2 adet bipap maskesi
1 adet lavabo sandalyesi

BİLGİLENDİRME VE 
YÖNLENDİRME

150 Arama

 50 Mail

162 Sosyal Medya
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Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı, 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan "SMA Tarama 
Testi Broşürü"nü sizlerle paylaştık. 

Detaylara web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.

DUYURULAR

BİLGİLENDİRME VE 
YÖNLENDİRME

150 Arama

 50 Mail

162 Sosyal Medya

"SMA Taşıyıcılık Testi Broşürü"



Türkiye Kas Hastalıkları Derneği olarak ‘’nöromusküler hastalıklar 
literatürünü, güncel yayınları ve raporları takip ederek bilgi notları 
oluşturacak olan komite, doğru ve teyitli bilgiye üretme ve 
yaygınlaştırma konusunda faaliyet gösterecek akademi komitesi 
gönüllüleri arıyoruz:

-Kas hastalıklarına dair güncel yayınları, gelişmeleri ve haberleri takip
edip, bilgi notları oluşturarak,
-Engelli haklarına dair güncel raporları, gelişmeleri ve haberleri takip
edip, bilgi notları oluşturarak
-Redaksiyon ve çeviri desteğinde bulunarak,
-Proje faaliyetlerinde literatür katkısı yaparak,

Bir yandan akademik deneyim kazanıp bir yandan gönüllülük yapmak 
istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz! Başvurunuzu link üzerinden 
yapabilirsiniz.
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Kasder Akademi Komitesi 
Gönüllülerini Arıyor!

https://abilitypool.com/proje/akademi-komitesi-icin-gonullulerimizi-ariyoruz-
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PROJELER

2022 "Online Psikolojik Destek Projesi" Başvuruları Açıldı.
2022 yılı için gönüllü  başvuruları  20 Şubat tarihine kadar kabul edildi. 
Projeye katılan gönüllü uzmanlar süreç boyunca süpervizyon ile 
desteklenmektedir. Psikolojik destek almak isteyen kas hastası bireyler 
ve yakınları projeye başvuru yapabilmektedir. Başvuru sonucunda 
eşleştirmeler sıralamaya göre yapılacak olup, eşleştirilmesi 
gerçekleşmeyen adaylar sıraya alınacak ve yıl içinde kendilerine dönüş 
sağlanacaktır. Proje Mart- Kasım ayları arasında sürdürülecektir.

16 yaşından* büyük tüm bireyler projeye katılım gösterebilirler.
*18 yaşından küçük bireylerin hizmet alabilmesi için ailelerinden onay 
alınacaktır.

 Mart ayında danışmanlık sürecimiz başladı.
Online psikolojik destek projesinde katılım göstermek için link üzerinden 
başvuru yapabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJUp9yhuZ7Vh2xHjKOZ4iahHW7h_gezo0gfT3LcrPnpKezTw/viewform?usp=send_form
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Değerli üyelerimiz,
Prof. Dr. Hatice Karasoy’un danışmanlığında “ilk başvuru kaynağı” 
niteliğindeki ‘’SMA Bilgilendirme Rehberi’’ni sizler için hazırladık

SMA hastalığında bakım veren bireyler için fayda sağlayacağını 
düşündüğümüz bu rehberin dosya (pdf) haline web sitemizden 
ulaşabilirsiniz!

Linke tıklayınız.

Değerli Hatice Karasoy hocamıza, Akademi Komitesi gönüllümüz 
Kübra Gümüş’e ve Medya ve Tanıtım Komitesi gönüllümüz Aybüke 
Eneren’e rehberin hazırlık sürecinde verdikleri emek ve katkılardan 
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sma Bilgilendirme 
Rehberi

https://kasder.org.tr/sma-bilgilendirme-rehberi/


19

Yatağa bağımlı hasta sağlık raporu için yeni bir gelişmeye imza 
atıldı.Normal şartlar altında hastane kontrolü ile alınabilen yatalak 
hasta sağlık raporu, yeni dönemde evde doktor gözetimiyle 
alınabilecek.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta 
duyurdukları Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir 
uygulamanın hayata geçtiğini belirtti. Koca, "Yatağa-cihaza bağımlı 
yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye 
gitmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları 
olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları 
sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde 
düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de 
başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz." dedi.

Uygulamayı sevinçle karşılıyor, bir an 
önce tüm Türkiye'de başlatılmasını 
talep ediyoruz.

Yatağa Bağımlı Hastaların ‘’Sağlık Kurulu 
Raporları’na İlişkin Sağlık Bakanlığı Açıklaması 
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28 Şubat 2022 "Dünya Nadir 
Hastalıklar Farkındalık’’ Günü   

Nadir hastalıklar, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki tanımıyla; 
2000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, 
kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır.
Nadir hastalık tanımına uyan 6 binden fazla hastalık varsayılmaktadır. 
Bunların içinde Kas Hastalıklarının da bazı çeşitleri mevcuttur.

Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi “nadir” olarak tanımlanan 
hastalıklarla yaşamak zorunda. Akraba evliliklerinin yüzde 22’lik 
oranla sık görüldüğü ülkemiz ise #nadirhastalıklar açısından Avrupa 
ülkelerine göre daha şanssız. Zira dünyadaki nadir hastalık vakalarının 
yaklaşık 7 milyonu ülkemizde bulunuyor!
Dolayısıyla tek başına nadir olmakla birlikte bir aradayken milyonlara 
ulaşan bu hastalara karşı kamuoyunun duyarlılık kazanması ve bilinç 
düzeyinin artırılmasını sağlamak son derece önem taşımaktadır.
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8 Mart ‘’Dünya Kadınlar 
Günü’’

Yaşamın her ayrıntısında kadının izi var!
Kasder olarak umut dolu ve güçlü bir geleceğin, 
kadınların eşit ve özgür bir yaşama sahip olmasıyla 
gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Değer yaratan, hayatı mümkün kılan kadınlara 
şükranlarımızla.
8 Mart #DünyaKadınlarGünü kutlu ve umutlu olsun!
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Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından 
desteklenen “Kas Hastasıyım Haklarımın Farkındayım” 
projemiz kapsamında hazırlanan “Hak İhlal Bildirim 
Formu” yayınlandı.

Bu form herhangi bir hukuki işlem başlatmak amacıyla 
değil, bir izleme-değerlendirme çalışması yapmak 
amacıyla hazırlanmıştır. Form kapsamında toplanan 
veriler rapor haline getirilerek politika yapıcılarla 
“Engelli Hakları” konusunda geliştirme ve düzenlenme 
yapılması amacıyla paylaşılacaktır.

Forma buradan ulaşabilir ve katkı sunabilirsiniz.

Uğradığınız Hak İhlallerini Bize İletebilirsiniz!

https://forms.gle/V9Zy1wiG9MG1eSqD9
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Fulcrum Therapeutics® Şirketi Fasiyoskapulohumeral Müsküler Distrofi 
(FSHD) tedavisinde Losmapimod’un Kullanıldığı Faz 3 Klinik Çalışmayı 
Duyurdu.

FDA ve AB düzenleyici ajanslarının mutabık kaldığı üzere Erişilebilir 
Çalışma Alanı (Reachable Workspace-RWS) birincil sonlanım noktası 
olarak belirlendi. Çalışmanın 2022’nin 2. çeyreğinde başlaması 
bekleniyor. #FSHD için pazara sürülen ilk potansiyel tedavi olacak.

Fulcrum’ın 23 Mart 2022 itibarıyla FSHD Society Derneği’nin desteğiyle 
gerçekleştirdiği konferansta, araştırmanın Kuzey Amerika, Kanada ve 
Avrupa’da toplam 30 çalışma merkezini kapsayacak şekilde başlatılacağı 
belirtilirken çalışma merkezleri listesinin FSHD Society ve 
sitelerinden en kısa zamanda duyurulacağı belirtildi. Çalışmaya FSHD Tip 
1 veya Tip 2 teşhisi bulunan 18-65 yaş arası hastalar başvurabilecek.

Daha fazla bilgi için web sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

FSHD Tedavisinde Losmapimod’un 
Kullanıldığı Faz 3 Klinik Çalışma 

Başlatıldı!

https://www.clinicaltrials.gov/?fbclid=IwAR2VBix9owwkmyEn3H4tIjF1P4C3_FwrkIqLpX9g8-U_e5SP1IxgaxGU0F8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kasder.org.tr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hLNxJgL_Ev_worA4b_56Y3j5Tw3C0G5Kz0PsFqmnO3zGJFNb-GUUFF1o&h=AT0s-GDDWVWBnrrt6a_hs5irYy5TT2967rL-joGfs70RUgx8eqmozh5izA_E-F0mbj1-ObFUadoP_P9II11NpH8pbNDinSkDyvYqnf4DjsldhOfLz8Jo9hg4KtCkgJhDYDGz&__tn__=-UK-R&c[0]=AT22A9QpnD49FuD68IjXrqPZ_oE1mZfgsryZybPzxwNWaz04VZ1RVhsbYp0MyFrs42hSf72524pJioRss-akI__SawHuLpzet2E_JuqgqIK76LK_g3N_j4DmUXWV1qpWaPbg9PKTwyjUxUwdKrxGrai2_623Je5V9YEaZCR3FPw34_PcmJmqoxysAk8T1v1I-mMFXzxD


Sevdikleriniz için en anlamlı yeni yaş 
hediyesi, Kasder Doğum Günü 
Tebrik Sertifikası! 

Kas hastaları için eşit, adil ve 
erişilebilir bir dünya kurma 
hayalimize destek olmak isterseniz 
linki tıklayınız.
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Sevdiklerinizin ‘’Doğum 
Günü’’ Umut Olsun!

Sevdiğinize alışılmışın dışında sevgiye 
değer bir hediye ‘’BAĞIŞ SERTİFİKASI’’ 
almak ister misiniz?

‘'Sevgililer Günü'’nü derneğimizin 
sertifikaları ile kutlayıp, anlamlı 
kılabilirsiniz.
 Gelin, kas hastalarının daha iyi bir 
yaşama sahip olmaları hayalimize 
destek olun!

KASDER / Sevgililer Günü Sertifikamızı 
görmek ve satın almak için linki 
tıklayınız.

 Sevginizin her daim içinizi ısıtmasını 
dileriz.

14 Şubat’ta ‘’Sevginiz 
İyilikle Taçlansın’’ 

https://fonzip.com/kasder/e-kartlar/satin-al?cid=1260&fbclid=IwAR0ytXaSLchkZbbAcTLm_FrCZN8Vud-Zbm_IebNNRtdrHr0c7QwAMIOr6Dw
https://fonzip.com/kasder/e-kartlar/satin-al?cid=3354



