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Hazırlayan: 
Şeniz Ergin 10. Ege Dermatoloji Günleri’nin Ardından

Egenin en güzel ve tadına doyum olmayan 
beldelerinden Fethiye Ölüdeniz’de, Denizli 
Pamukkale, Afyon Kocatepe ve Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalları’nın başkanlığında, 5-10 
Mayıs 2015 tarihleri arasında Sentido 
Lykia Resort Otel’de düzenlenen 10. Ege 
Dermatoloji Günleri’nde bir araya geldik.

Bilimsel program kapsamında 
“Dermatolojinin Geçmişi” başlığıyla 
kongremizin ilk sunumunu Prof. Dr. Ali 
Tahsin Güneş hocamızdan dinledik. Bu 
uğurda emeği geçen kıymetli hocalarımızı 
andık. 

Güncel ve bilimsel içeriği zengin, özveriyle 
hazırlanmış sunumlardan oluşan panellerde 
gen tedavisi, kök hücrelerinin kullanımı, 
alerjik hastalıklar, kutan lenfomalar, akne, 
pigmentasyon bozuklukları, saç hastalıkları, 
melanom dışı deri kanserleri, bağ dokusu 
hastalıkları, büllöz dermatozlar, oral 
hastalıklar, psoriasis, fotodermatoloji ve 
deri yaşlanması gibi başlıca ana konuları 
alanında yetkin konuşmacılardan dinledik 
ve bilgilerimizi tazeledik. Bu ana konular 
yanında ayrıca kongremizde, sorunlu 
dermatozlar, sık görülen dermatozlar, 
tedavide yenilikler, dermatolojide zor 
olgulardan örnekler ve dermatolojide 
zorluklar başlıkları altında panellere de yer 
verildi. 

Arzu edilen tüm kurslara katılım 
sağlanabilmesi amacıyla hergüne bir 

kurs yaklaşımı ile planladığımız bilimsel 
programda kozmetoloji ve lazer, ileri 
düzey dermatoskopi, dermatopatoloji ve 
dermatolojik cerrahi kursları yer aldı. İlgili 
alanlarda deneyimlerimizi paylaşarak bilgi 
ve becerilerimizi geliştirme fırsatı yakaladık. 

Yurtdışından katılan misafirlerimiz Prof. Dr. 
Thomas Ruzicka özellikle Atopik dermatit, 
Prof. Dr. Jacqueline Junkins-Hopkins kutan 
lenfomalar ve Prof. Dr. Eckart Haneke 
tırnak hastalıkları konularında bilgi ve 
deneyimlerini aktararak önümüzde yeni 
ufuklar açtılar.

Sosyal programda, Uzm. Dr. Cüneyt 
Soyal’ın katkıları ile hazırlanan “Sinemada 
müzikaller: Geçmişten geleceğe” sosyal 
gecemizi renklendirdi, anılarımızı tazeledi ve 
dostluklarımızı pekiştirdi. Kongremizin son 
günü gerçekleştirdiğimiz Mavi yolculukta 
birbirinden güzel Katrancı, Yassıcalar adası, 
Tersane adası ve Kızılada koylarının doğasına, 
deniz, güneş ve yeşilliğine hayran kaldık. 
Yassıcalar adasında tadına doyum olmayan 
öğle yemeğimizi yedik. Güneşlendik, 
kendimizi serin sulara bıraktık. Günlük telaş 
ve koşuşturmalardan kısa süreliğine de olsa 
uzaklaşmanın, bilimsel açıdan tazelenmenin, 
güçlenmenin, yeni dostlar edinmenin ve 
eskilerini pekiştirmenin tadına vardık.

Kongre eş başkanlarımız adına sosyal ve 
bilimsel katkıları ve katılımları ile kongremizi 
var eden tüm katılımcılara gönülden 
teşekkür ediyorum.


