
POZ T F YA AM DERNE
Positif Living Association

T: +90 216 418 10 61 / F: +90 216 541 98 23

info@pozitifyasam.org       www.pozitifyasam.org

Twitter   Facebook  Instagram

Eylül 2021 /  Sayı 78
e-bülten

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
Positive Living Association

w
w

w
.p

oz
iti

fy
as

am
.o

rg

0850 888 0 539   MÜLTECİ
DESTEK HATTI

0216 418 10 61İSTANBUL
DESTEK HATTI

Yayınlarımız

- Bruche Richman'ın kaleme aldı ı Adara Collu'nun çevirdi i
"Belirlenemeyen=Bula tırmayan" yazısını blog sayfamızda bulabilirsiniz. Yazının
tamamına ula mak için tıklayın. 
- Liz Bar'ın kaleme aldı ı Adara Collu'nun çevirdi i " Uzun Etkili Tedavi ve A ı
Ara tırmaları lerliyor" yazısının tamamı için tıklayın.
- Adara Collu'nun çevirdi i "Tüberkülozda Geli meler yi Fakat Yeterli De il"
yazısına ula mak için tıklayın.
- Reuters Staff'ın kaleme aldı ı Adara Collu'nun çevirdi i " Yo unla tırılmı
Antiretroviral laç Rejimi Geç Ba lanmı  cART Sonrası ntrapartum HIV Bula ını
Önleyebilir" yazısına ula mak için tıklayın.
- Dünya Sa lık Örgütü'nün yayınladı ı "Cinsel Yolla Bula an Enfeksiyonlar Bilgi
Notu" yazısına ula mak için tıklayın. 

stanbul Destek Merkezi Eylül Ayı Hizmet Verileri
Yeni Tanı: 27
HIV ile Ya ayan Bireylere Verilen Danı manlık: 369                  
Test Öncesi ve Test Sonrası Negatif Danı manlık: 296
 

Avukat Yönlendirmesi: 62
Psikolog Yönlendirmesi: 9
Hastane/Doktor Yönlendirmes: 1

Aylık Akran Toplantısı
Her ay HIV ile ya ayan ki ilerin ve yakınlarının katıldı ı aylık akran toplantısını bu ay
26 Eylül 2021 tarihinde gerçekle tirdik. Yeni tanı sonrası süreçte görülen duyguları,

dü ünceleri ve davranı ları konu tuk. HIV ile ya ayan ki ilerin iyilik hallerini
arttırabilmeleri için yapabilecekleri üzerinde durduk. Covid-19 salgınının HIV ile
ya ayanlar üzerindeki etkileri  ba lı ını tartı tık. Konu umuz Eren Fıçıcı'ya ve

toplantımıza katılan herkese çok te ekkür ederiz. 
 

HIV Terminoloji Çalı tayı
 

14-15 Eylül 2021 tarihlerinde HIV Terminoloji Çalı tayı gerçekle tirdik. Tüm
payda ların de erli fikirleri ile HIV Terminoloji Sözlü ü'nün tasla ını hazırladık. HIV

Terminoloji Çalı tayı'nda, HIV ile ya ayanların tarihsel olarak deneyimledikleri
ayrımcılık ve hak ihlallerini giderebilmek adına, dil ve söylem in ası tartı malarını

yürüttük. Türkiye'de ilki gerçekle tirilen çalı tayın çıktısı olan HIV Terminoloji
Sözlü ü'nü yakın bir tarihte yayınlamayı umuyoruz. Ba ta sunum yapan Prof.Dr.

Selma Karabey ve Kırmızı Kurdele stanbul Derne i'nden Ka an Çavu o lu ve tüm
katılımcılara te ekkürlerimizi sunuyoruz. 

HIV ile ya ayanlara ve yakınlarına yönelik çalı malarımızı Eylül ayında da sürdürdük.
Uzun zamandır heyecanla organize etmeyi planladı ımız HIV Terminoloji Çalı tayı'nı
bu ay gerçekle tirdik. Önümüzdeki günlerde HIV Terminoloji Sözlü ü'nü ve Çalı tay

Raporu'nu sizlerle payla mayı umuyoruz. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz. 

Pozitif Ya am'ın Eylül Ayı

Pozitif Gündem

Pozitif gündem Eylül ayı Instagram canlı yayınımızda Psikolog Eren Fıçıcı'nın
katılımıyla ‘’Tanı Sonrası Psikolojik Süreç" ba lı ını konu tuk. Yeni tanı sonrası

travma ile ba  etme sürecini, duyguları, dü ünceleri ve  davranı ları konu tuk. Covid-
19 salgının psikolojik  etkilerini de  tartı tık. Konu umuz Eren Fıçıcı'ya ve yayınımıza

katılan herkese çok te ekkür ederiz. Yayına ula mak için tıklayın.


