28.11.2019
TDYYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
22 Kasım 2019 tarihinde XXIV. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu sırasında,
Ankara’da Sheraton Otel’de Begonia Salonunda buluşmuştur.
Bu buluşmaya EPGK üyelerinden
Gonca Elçin (başkan), Soner Uzun, Fatih Göktay, Mualla Polat, Asena Çiğdem
Doğramacı, Müge Güler Özden ve Demet Çiçek katılmıştır.
Tülin Ergun, Gülsüm Gençoğlan ve Melih Akyol ise katılamamışlardır.
Toplantı Gündemi
1. Melih Akyol’un iş yoğunluğu nedeniyle EPGK üyesi olarak
çalışamayacağını bildirmesi nedeniyle, İç Anadolu Bölgesinden bir EPGK
üyesi belirlenmesi
2. 11-14 Aralık 2019 tarihinde Antalya Ela Otel’de gerçekleştirilecek 12.
Dermatoloji Kış Okulu ile ilişkili son durum değerlendirilmesi
3. Mart 2020’de Hacettepe Üniversitesi’nde yapılması planlanan 5.
Dermatoloji Beceri Okulu ile ilişkili programın, eğiticilerin, kadavra
ihtiyacının ve okulun kesin tarihinin belirlenmesi
Yukarıdaki gündem ile bir araya gelen komisyon aşağıdaki kararları almıştır.
Kararlar
1. Melih Akyol’un yerine İç Anadolu bölgesinden Güneş Gür Aksoy’un EPGK
üyesi olarak çalışmasının teklif edilmesi
2. 12. Kış Okulu sürecinin uygun şekilde devam ettiği
3. 5. Beceri Okulunun 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Hacettepe
Üniversitesi Anatomi Laboratuvarında gerçekleştirilmesi,
4. Okula 30-40 öğrencinin kabul edilmesi, eğitimden maksimum faydayı
sağlamak amacıyla mid- Radius kadavra sayısının 12’ adete
çıkarılması, geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir adet cephalus kadavra
alınarak dolgu atölyesinde kullanılması
5. Hacettepe Anatomi Kürsüsünden Prof. Dr. İlkan Tatar ile görüşülerek
kadavralar için proforma fatura alınarak TDD Yönetim Kurulu’na
iletilmesi
6. Beceri Okulu sırasında dermatoskopi ve dermatopatoloji gibi tanısal
beceriler ile ilişkili oturumların, girişimsel beceriler ile birlikte
verilmesinin 1.5 günlük program için oldukça yüklü olduğu, öğrencilerin
çok yüklü program nedeniyle okuldan alacakları verimin bir ölçüde
engellendiği düşüncesi ile tanısal becerilerin girişimsel becerilerden
ayrılarak ayrı bir okulda verilmesinin daha uygun olacağı ve bu okula
Tanısal Beceri Okulu adının verilebileceği
7. “Tanısal Beceri Okulu’ na ilk senesini dolduran asistanların kabul
edilmesi, bu okulda dermoskopi, dermatopatoloji, dermatoskopidermatopatoloji korelasyonu, sitoloji, demodeks aranması, mantar
aranması gibi tanısal yöntemlerin geliştirilmesinin hedeflenmesi

8. Halen Beceri Okulu ismiyle devam eden okulun adının Girişimsel Beceri
Okulu’ olarak değiştirilmesi ve bu okula ikinci senesini dolduran
asistanların kabul edilmesi, bu okulda dermatolojik cerrahi ve kozmetik
girişimlerin kadavralar üzerinde geliştirilmesine devam edilmesi
9. Kış Okulu’nun halen sürdürülen formatta devam ettirilmesi
10. Bundan sonraki Ulusal kongre ihalesi sırasında her üç okul için bütçenin
düşünülmesi konusunun TDD Yönetim kuruluna iletilmesi
Oybirliği ile karara bağlanmıştır.
Saygılarımla,
Gonca Elçin
EPGK Başkanı

