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Türk Dermatoloji Derneği (TDD), Psoriasis Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu 23 Kasım 2017, 
Perşembe günü, saat 12.30-13.30 arasında XXIII. A. Lütfü Tat Simpozyumu’nda Dr. Erkan 
Alpsoy, Dr. Neslihan Şendur, Dr. Esra Adışen ve Dr. Müge Güler Özden’in katılımı ile 
toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. 

Gündem Maddesi 1: Hasta Bilgilendirme ve Onam Formlarında gelinen noktanın ve eksik 
olan asitretin formunun tamamlandıktan sonra yapılacakların planlanması 

Karar 1: Öncelikle Asitretin Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu’nun Dr. Didem Didar Balcı 
tarafından hazırlanması ve diğer Yürütme Kurulu Üyeleri’nin kontrollerinden sonra son 
şeklinin verilmesi, daha sonrada tüm Hasta Bilgilendirme ve Onam Formlarının biçim ve içerik 
yönünden bir kez daha kontrol edilerek web alanına yerleştirilmesi kararlaştırıldı. 

Gündem Maddesi 2: Web alanımızdaki “Özellikli Hasta Gruplarında Tedavi Algoritmaları”nın 
güncellenerek genişletilmesi 

Önceki toplantılarda bu başlığın ve içeriğininin hazırlanması görevi Dr. Erkan Alpsoy’a 
verilmişti. Bu başlıkta olabildiğince özet ve daha fazla sayıda basamaklandırılmış çalışmaların 
yer almasına karar verildi. 

Ayrıca diğer eğitim çıktılarının da öz bir şekilde bu alana yerleştirilebileceği vurgulandı. 

Gündem Maddesi 3: Web üzerinden eğitim 

TDD web alanında olgu, deneyim, güncel gelişmeler vb. paylaşılması ile ilgili ortak bir görüş 
oluşturulamadı. 

Gündem Maddesi 4: Bilgi üretimi (ortak çalışma/lar vb.) 

TDD, Psoriasis Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu’nun ortak çalışmalar konusundaki öncü 
rolünün yeni çalışmalarla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu amaçla çok merkezli yeni 
çalışmaların organize edilmesi planlandı. 

Ayrıca TDD, Psoriasis Çalışma Grubu olarak “Rehber/ler” ve “Kitap” konusunda da çalışma 
yapılması ortak görüş olarak belirlendi.  

Rehberlerde güncel yaşama dönük hasta pratiğinde sık karşılaşılan sorunlara çözüm aranması 
planlandı. Psoriasis ile ilgili güncel ve Türkçe bir kaynak olarak “Kitap” yazılması düşünüldü. 
İçerik ile ilgili ön çalışma yapılması ve bu kitapta yazar olma koşullarının tartışılmasının bu 
projede ilk basamaklar olabileceği belirtildi. 

Kitap ve rehber ile ilgili ön çalışmaların Dr. Erkan Alpsoy tarafından yapılmasına karar verildi. 


