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De¤erli meslektafllar›m›z, 

Türk Dermatoloji Derne¤i ve Intendis ilaç Firmas›’n›n
ortak giriflimleri ile düzenlenen bursu kazanarak 6 ay
süreyle Viyana’ya giden Doç. Dr. Günefl Gür, Uzm. Dr.
Bengü Nisa Akay ve Türk Dermatoloji Derne¤i’nin 2008
y›l› içerisinde üyelerine verdi¤i bursla 4.6.2008 ve
3.9.2008 tarihleri aras›nda Avusturya’ya giden üyemiz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Doç. Dr. fiemsettin Karaca Graz T›p Üni-
versitesi Dermatoloji klini¤indeki çal›flmalar›n› tamamla-
y›p dönmüfllerdir. De¤erli meslektafllar›m›z gerçeklefltir-
dikleri faaliyetlerle ilgili olarak görüfllerini bizlerle paylafl-
mak istemifllerdir. Kendilerine görüfllerini, öneri ve dilek-
lerini bizlerle paylaflt›klar› için teflekkür ederiz.

Türk Dermatoloji Derne¤i 

Program›n Konusu Hakk›nda Rapor

a) Program›n Amaçlar›
Avrupa’n›n önemli referans merkezlerinden olan 120

yatakl› ve günlük 500 hasta poliklinik kapasitesi olan Vi-
yana T›p Üniversitesi Dermatoloji Klini¤inde bilgi ve gör-
günün art›r›lmas›

b) Program›n Yürütülüflü ve Görüflülen Konular
8.00-8.30 aras› Bölüm Baflkan› taraf›ndan yürütülen

toplant›yla bir önceki güne ait tart›flmal› vakalar›n de¤er-
lendirilmesi

8.30-12 aras›; Dermatoskopi Ünitesi, Fototerapi
Ünitesi, Allerji Ünitesi, Cinsel ‹liflki ile Bulaflan Hastal›k-
lar Ünitesi, Dermatolojik Otoimmün Hastal›klar Ünitesi,
Kozmetoloji Ünitesi, Lazer Ünitesi ve Dermatolojik En-
dokrin Hastal›klar Ünitesi, HIV Ünitesi ve Dermatolojik
Cerrahi Ünitelerinde dönüflümlü olarak çal›flma 

13.00-16.00 aras›: Dermatopatoloji Ünitesinde Çal›flma
Perflembe Günleri 14.00-15.00 aras› ilginç hastalar›n
“tan›n›z nedir” (Diaklinik) format›nda sunumu  

Her ay›n son Cuma Günü saat 14.00-15.00 aras› Vi-
yana eyaletinin di¤er hastanelerinden gelen dermatopa-
tologlarla ilginç dermatopatoloji olgular›n›n tart›fl›lmas›

Her hafta Cuma günü saat 13.00-14.00 aras› pig-
mente deri lezyonlar›n›n dermatoskopik-dermatopato-
lojik korelasyonu 

c) Görülen Yenilikler 
Dermatopatoloji e¤itimi, melanoma cerrahisi, senti-

nel lenf nod ç›kar›m›, takip ve tedavisi, UVA1 tedavisi,
alt ekstremite varislerinin tan›s›nda venöz doppler ultra-
sonografisi ve sklerozan tedavi uygulan›m›, allerji ünite-
sinde allerjenlerle hiposentizasyon, atopi deri testi, epi
ve intrakutan yol ile ilaç alerjilerinin tespiti, vasküler ve
pigmente lezyonlarda lazer tedavisi, HIV pozitif hasta
takip ve tedavisi

Programla ‹lgili Genel Görüfl

Viyana T›p Üniversitesi, Allgemeines Krankenhaus
Dermatoloji Klini¤inin tüm çal›flanlar› ziyaretimizden mut-
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luluk duyduklar›n› ifade ettiler. Gözlem süremiz boyunca kli-
nik bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaflmaktan çekinmedi-
ler.  Özellikle Dermatoonkoloji ve Dermatopatoloji bölümle-
rinde bizler için aktif çal›flma ortam› yaratarak deneyimleri-
mizin artmas›na katk›da bulundular. Dermatopatoloji Bölü-
münde ise tan› amac›yla de¤erlendirilen tüm preparatlar bi-
zim de aktif kat›l›m›m›z sa¤lanarak yorumland›. E¤itimimiz
süresince hastalar›n klinik de¤erlendirilmesi, dermatolojik
cerrahisi ve takiben al›nan örne¤in dermatopatolojik de¤er-
lendirmesinin pefl pefle yap›labilmesi e¤itimimiz aç›s›ndan
çok faydal› olmufltur. Derinin pigmentli ve pigmentli olmayan
tümörlerinin tan› ve takibinde kullan›lan Dermatoskopi Üni-
tesinde bize aktif çal›flma ortam› sa¤land›.  Fototerapi Üni-
tesinde günlük vizitlere kat›larak psoriasis ve derinin infla-
matuar hastal›klar›n›n takip ve tedavilerini izleme imkan›n›
bulduk. 

Melanoma konusunda Avrupa’n›n referans hastanesi
olan Viyana T›p Üniversitesi Dermatoloji Klini¤inde bulun-
mak bu konuyla ilgili bilgi ve becerilerimizin gelifltirilmesine
katk›da bulunmufltur. Yurdumuzda verilmeyen dermatopa-
toloji e¤itimini almak son derece güzeldi. Karfl›l›kl› bilgi al›fl-
veriflinin yan›nda Türk hekiminin yurt d›fl›nda tan›nmas› aç›-
s›ndan da bu program›n yararl› oldu¤u kanaatindeyiz.

SSaayygg››llaarr››mm››zzllaa..
GGüünneeflfl  GGüürr
BBeennggüü  NNiissaa  AAkkaayy

Türk Dermatoloji Derne¤i’ne,

Haziran 2008 de Graz Üniversitesi Dermatoloji
klini¤inde Dermatolojik cerrahi ünitesindeki program›ma
bafllad›m. Ünite 3 doktor, 5 hemflire ve 3 personelin görev

yapt›¤› 2 ameliyathaneye sahipti. Bir ay süreyle bu ünitede-
ki görevime devam edip planland›¤› gibi 1 Temmuz
2008’de Dermatopatoloji ünitesinde Prof. Dr. Lorenzo
Cerroni ve Prof Dr Helmut Kerl ile çal›flmaya bafllad›m. Ne
güzel tesadüf ki 6-11 Temmuz tarihleri aras›nda EADV’nin
“Fostering Dermatology” projesi kapsam›nda 1 haftal›k
Avrupa’n›n bu alandaki en önemli bilim adamlar›n›n ö¤reti-
cili¤ini yapt›¤› dermatopatoloji kursu ayn› bölümün seminer
salonunda yap›ld›. Bu f›rsat› de¤erlendirip kursun tümüne
kat›ld›m. Avrupa Dermatopatoloji referans merkezi görevini
de üstlenen birimdeki program›m 2 Eylül 2008 tarihinde
sona ermesini takiben 3 Eylül’de yurda döndüm. 

Bu çal›flma s›ras›nda edindi¤im tecrübe ve gözlemler
›fl›¤›nda öneri ve dileklerim:
1. Ulusal Dermatoloji camiam›zda çal›flma gruplar› kurul-

mal› ve kurulu olanlar ifllevsellefltirilmelidir. 
2. Ülkemizde baz› merkezler belli konularda referans mer-

kezi olma yolunda yönlendirilmeli, desteklenmeli ve Av-
rupa ülkeleri ile iflbirli¤i güçlendirilmelidir.

3. Dermatopatoloji gibi Dermatoloji’ye ait olmas› gereken
di¤er yan dallar›n oluflturulmas› için daha güçlü çaba
gösterilmelidir. Do¤ru tan› için gerekli en önemli nokta,
Dermatopatolojik incelemede klinikopatolojik korelas-
yonun önemidir. 

SSaayygg››llaarr››mmllaa..
DDooçç..  DDrr..  fifieemmsseettttiinn  KKAARRAACCAA
AAffyyoonn  KKooccaatteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii    DDeerrmmaattoolloojjii  AAnnaabbiilliimm  DDaall››
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