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Biz neredeyiz ve 
bize nasıl ulaşabilirsiniz: 

 

 

Berliner Leberring e.V. 
c/o Charité Campus Benjamin Franklin 

 
Posta: Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin-Steglitz 

Giriş: Klingsorstr. 107 
Bina III, sağda 1. kat 

     Tel: 030 - 8322 6775 
Faks: 030 - 74924407 

 
kontakt@berliner-leberring.de 

www.berliner-leberring.de 
 

Görüşmeler Türkçe yapılacak olduğunda, 
ilk teması sadece mail ile kurunuz. 

(guenay.saglam@berliner-leberring.de) 
 

Almanca konuşuyorsanız, telefon ile 
listelenen çalışma saatlerinde ve mail ile 

bize ulaşabilirsiniz. 
(kontakt@berliner-leberring.de) 

 
 

 
Açık olduğu saatler: 

 
Salı  Saat 13 - 17  
Perşembe Saat 14 - 17  

 
 
 

 
 
 
 
Bireysel danışmaya ek olarak, biz şu 
an için açık ve yönetim altında 
bulunan tartışma grupları sunuyoruz: 

 
 
° Hepatit-C hastaları için 
° Hepatit-B hastaları için 
° Otoimmün-hepatit için 
° interferon tedavisinde bulunan 

hastalar için 
° porfiri hastaları için 
° karaciğer sirozu olanlar için 
° Hepatit hastası olan çocukların 

aileleri için 
           
 
  
 
 
  
Bu gruplar yapım aşamasında ya da 
düzensiz olarak yapılmaktadır: 

 
 
° karaciğer nakli olanlar için 
° hemokromatoz hastaları için 
° akrabağlar için  
° hemanjiyom hastaları için  
° ökseotu tedavisinde bulunanlar  
° karaciğer kistleri olan hastalarda 
° Karaciğer metastazı olan 

hastalarda 
        
 
 



 
 
 
 
Eskiden bir destek grubu olan Berliner 

Leberring e.V., 1997 yılında kurulmuştur. 
Bu arada, bu kuruluş hepatit hastaları 
için bir danışma merkezine gelişmiştir. 
2002 yılından bu yana, danışma merkezi 
Charité-Campus Benjamin Franklin 
temelinde yer almaktadır.  
Dernek 2007de dernek yıldönümünün 
10. yılını kutladı.  
 
Biz karaciğer hastalarına yardım 
ediyoruz  
Tedavide bulunan ve/veya hasta 
istasyonunda tedavide olanlar için. 

 
Biz danışman ekibimizi eğitiyoruz 
Personelimizi ek eğitim yoluyla 
gelistiriyoruz. 
Hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. 

 
Biz tartışma grublarımızı 
yönetiyoruz 
kendi danışmanımız tarafından. 
Toplantılar bize ayit olan odalarda 
oluşuyor. 
   
Biz organizasyonlar düzenliyoruz 
Hastalar ve bilgi edinmeyi isteyenler 
için, sizlere seminer sunuyoruz, hepatit 
ile ilgili ders vermek ve bilgi edinmek 
için çeşitli kurumlar tarafından davet 
ediliyoruz. 
 
Biz bunları talep ediyoruz, 
kamuda olan genel görüş, bir karaciğer 
hastası alkol bağımlısıdır, sona ermelidir. 
 

 
 
 
 
Biz  
Paritätischer Wohlfahrtsverband’in üyesiyiz 
                         
 
Biz  
Hep-Net (Hepatit Araştırma Ağı) ortak 
üyesiyiz ve her zaman en son araştırılan 
bilgileri ve yeni tedavi seçenekleri 
hakkında üyelerimize bilgi sunabiliriz. 
 
 
 
Karaciğer kliniğinde çalışma 
Birkaç yıldır Charité-Campus Benjamin 
Franklinde bulunan karaciğer kliniğinin  
hastaların tedavisini desteklemek için 
hekimlere hizmetimizi sunduk. Sonuç 
olarak, klinik doktorları ile çok yakın 
işbirliği hala sürmektedir. 
 
 
 
Bizim bir broşürümüz var  
bir akademik çalışmada katılımı ile 
oluşturuldu. Yapı, kurallar, hak ve 
yükümlülükler katılan hastalar için içerdiği 
bilgiler. 
 
 
Ofisimizde bulacaksınız  
Karaciğer, beslenmeden tedavisine kdar 
bilgi malzemesi bulunur. Ana sayfamızda 
sipariş formu bulunur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Üyelik 
Üyelik formu da ana sayfamızda 
bulunabilir. Berliner Leberring e.V.için olan 
yıllık katkı bedeli 30,-- €.  
 
Biz sizi bir dernek üyesi olarak 
ağırlamaktan mutluluk duyarız. 
 
 
Berliner Volksbank 
Hesap numarası: 390 790 69 11 
(Kontonummer) 
Banka kodu:      100 900 00 
(Bankleitzahl) 
 
 
Her bağış bize yardımcı olur 

                          Başkalarına yardım 

edebimek için!  

Çok teşekkür ederiz 
 
 
Ayrıca istek üzerine size vergiden 
düşebileceğiniz bir bağış makbuzu 
verebiliriz. 
 
Wir sind wegen Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege nach dem letzten uns 
zugegangenen Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes für Körperschaften I Berlin St.Nr. 
27/661/ 60079 als ausschließlich und 
unmittelbar besonders förderungswürdigen 
gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt 
und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftssteuergesetzes und nach § 3 Nr. 
6 GewSTG des Gewerbesteuergesetzes von den 
besagten Steuern befreit. 
 
03/2012 tarihi itibariyle 


