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Değerli hocalarım ve meslektaşlarım,

Euroderm Excellence, Avrupa’daki 
dermatoloji asistanlarına yönelik, Galderma 
sponsorluğunda, European Dermatology 
Forum (EDF) tarafından düzenlenen amacı 
dermatoloji asistanlarının teorik ve pratik 
bilgilerini ve becerilerini geliştirmek, 
güncel tanı ve tedavileri benimsetmek 
olan bir kurstur. EDF, dermatoloji alanında 
eğitim, bilimsel araştırmalar ve tedavileri 
geliştirmek amacıyla 1998 yılında Avrupa’da 
kurulmuştur. EDF’nin bir çok alanda yaptığı 
etkinliklerden biri de Profesör Alberto 
Giannetti (Modena) tarafından başlatılan ve 
2004 yılından beri yıllık olarak düzenlenen 
Euroderm Excellence, dermatoloji asistan 
kursudur. Bugüne kadar 1,500 asistan ve 
200’e yakın öğretim üyesinin katıldığı bu 
kursta amaç sadece öğrenmek ve öğretmek 
için değil aynı zamanda Avrupa’daki 
dermatologlar arasında iletişim ağı 
oluşturmaktır.

Bu yıl 12.’si düzenlenen kurs, Fransa’nın Nice 
şehrinde gerçekleştirildi. Bu yıl ki kursun 
teması ‘pratik dermatolojide yenilikler 
ve görüşler’ idi. EDF tarafından finanse 
edilen kursta katılan asistanlara ücretsiz 
kayıt ve ücretsiz tam pansiyon konaklama 
imkanı sağlanmıştı. Kursa 26 farklı ülkeden 
toplam 120 dermatoloji asistanı katıldı. En 
çok katılan ülkelerin başında 22 asistan ile 
Almanya, 12 asistan ile İtalya, 11 asistan ile 
Fransa ve 10 asistan ile İspanya gelmekteydi. 
Türkiye’den toplam 2 kişi katıldık.

Kursa katılmak için son yıl asistanı olma 
gerekliliği vardı. Kursa gelmeden önce 
anlatılacak konularla ilgili üçer soru 
göndermemizi istediler. Eğiticiler bu soruları 
değerlendirerek, anlatılacak konuların 
ana hatlarını belirlemişlerdi. Öğleden 
önce tüm dersler ortak salonda yapıldı. 
Genel olarak program, 45’er dakikalık üç 

dersten sonra 30 dakikalık molalar olacak 
şekilde düzenlenmişti. Eğitim programının 
saatlerine hem eğiticiler hem asistanlar 
titizlikle uydu. Salon çok kalabalık olduğu 
için ders anında bire bir soru sorma imkanı 
bulamamıza rağmen ders sonunda ki arada, 
hocalar tüm sorularımızı cevapladılar. 
Dersler sonunda, o konuda anlatılanlarla 
ilgili 3 adet çoktan seçmeli soru soruluyordu. 
Kurs başlangıcında dağıtılan ve numaraları 
adımıza kaydedilen klavyelerle bu soruları 
cevapladık, en çok doğru soru bilen 
İspanya’dan bir asistan arkadaşımızdı 
(bizden olmasını çok isterdik!) ve ödül 
olarak bir yıl ücretsiz EDF üyeliği kazandı.

Öğleden sonraları workshoplara katılmak 
amacıyla 4 gruba ayrıldık. Workshop 
konuları psikodermatoloji, dermoskopi, 
erişkin klinik olgular ve çocuk klinik 
olgulardı. Özellikle dermoskopi ve klinik 
olgular derslerinde “tanınız nedir?” 
formatında sorularla yapılan interaktif 
dersler, çok öğretici ve eğlenceliydi. Kursun 
son akşamı sosyal programa ayrılmıştı, şehir 
içindeki bir Fransız restoranında yemek ve 
sonrasında eğlence düzenlendi. Burada 
kurulan dostlukların ileriki dönemlerde de 
iletişim kurmamız açısından çok faydalı 
olacağını düşünüyorum.

Sonuç olarak dermatolojide güncel bilgiler, 
yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı 
çok verimli bir kurs oldu. Hocaların tamamı 
konularında çok deneyimliydi ve sunumlar 
çok başarılıydı. Son yıl dermatoloji 
asistanı olarak oldukça verimli ve güzel 
bir kurs olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca 
Avrupa’dan genç meslektaşlarımızla 
birbirimizi tanıma ve dermatolojiye 
ve dermatoloji eğitimine yönelik bilgi 
ve tecrübelerimizi paylaşma imkanı 
bulduk. Tüm son yıl dermatoloji asistanı 
arkadaşlarıma Euroderm Excellence’a 
muhakkak başvurmalarını öneririm.
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