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Ege Üniversitesi SağIık Meslek Yüksekokulu Öğrenciterinden Örnek Davıanış
'Sizin Hiç Kelebd< Kaıdçiniz Oldumu'sloganı ile birkampanya başlalan Üniversiteli öğıenciler kampanyalanna biıçokkişil dahiletneyi
başaıdılar
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Aktekin öncüluğunde

J.

sergen Karadenjz,Elif Gizem ince ,Emine hoçan(l ,DLrdu Endes ,Özlem Kara8oz ,Nurseda
Tu rna ll

Abdullah Pusat Şakl ,selen Pekcan ,YOnca Beyaz Kelebek hastalarl iç]n bir karnpanya
başlatarak bunu tüm okula duyurmayl başardl]ar, Hastallkla aLdka]ü

http://wwwtercurrEnhaber,org/ege-uni\,ersites!saglilGrrıeslek-},t.ıl§ekolQIü09renci]eriMen-ornek-dawani§/81/
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E8e ÜniVersitesi Derrnatolojı 5ervi5inde yatan Umut i5imli kelebek hastasl
kuçUkle tesadüfen
tanlşan Ege ünV. Öğrencjleri Kelebek hastalarl için birşeyler yapmayl kararlaştırdl{ar.

üzerine konuyu detayll araştlrarak Debra Türkiye BaşkanlAdem AkyUz'e ulaştllar.

8unun

Kendisinden hastallkla il8jl] bilgi, broşur ve afiş desteği alan öğrenciler ''sizin Hiç Kelebek
Kardeşiniz oldumu " sloganl ile bir kampanya başlattllar, kampanyalarüna bjrçok kiş y] dahil
etmeyi başaran oğrenCiler hoCalarlndan'da aldlklarl destekle hastallğl in5anlara an]aümaya
başladllar.
Kampanyalarl büyük destek 8ören öğrencjler
jIk

once Umut'un hastanedeki odaslnı ve yaşadlğl eVin odasınl tamamen değişt]rdiler, Yine

12 kelebek hastası için yardım koli5i hazlrladllar.

Kolileri izmir'e 8elen Debra başkanı Adem Akyüz'ünde katlllm] iIe yine izmirde yaşayan

kelebek hastalarına elleriyle ulaştlran bu örnek gençler,
hayatlarl boyunCa Unutamayacaklarl b]r tecrübe yaşadik]arlnl belirterek. Kelebek hastalnrıyia
geçirmiş olduğumUz zaman bjze birçok şeyi daha iyi düşünmemiz kon!ısunda yar(lln]cl oldu,
çok Zor bir hayatlarl Var onlarl 1 8ünlüğüne bile olsa mutlu edebilmek bizim için
pahabiçilmez bir dUyguydu diyen öğrenciler kelebek hastalarünln herkesin desteğine ]htiyacl
olduğunu onlara tüm toplumun kucak açma5l 8erekliğjni soyled ler.
Ve bundan sonra her koşulda kelebek hastalarl Ve debra aile5inin yanla.lnda olacaklarünı

beıirftiler
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