Türk Dermatoloji Derneği,
Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı
Tarih: 20.10.2016

Saat: 17.00

Yer: 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya
Toplantı no: 4
Toplantıya Katılanlar:
Dr. Ayşe Kavak, Dr. Soner Uzun, Dr. Can Ceylan, Dr. M. Kamil Mülayim, Dr. Ahu Yorulmaz, Dr. Şule Güngör,
Dr. Sibel Berksoy Hayta, Dr. Filiz Cebeci
Alınan Kararlar:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Oy birliği ile oral mukoza hastalıkları çalışma grubunun, yürütme kurulu ve yönetim kurulunun devam
etmesine karar verildi.
Görev dağılımı: Dr Ayşe Kavak (başkan), Dr M. Kamil Mülayim (sekreter), Dr Soner Uzun (üye), Dr
Can Ceylan (üye), Dr Kenan Aydoğan (üye), Dr Ahu Yorulmaz (yedek üye), Dr Banu Taşkın (yedek
üye), Dr. Şule Güngör (yedek üye)
Oral mukozanın renk değişikliği, ülsere lezyonları, kitlesel lezyonları, fizyolojik değişiklikleri,
mikrobik hastalıkları ve ağız bakımı ile ilgili soru-cevap şeklinde hazırlanan hasta bilgilendirme
formlarının benzer formatta olması için Dr. Ayşe Kavak ve Dr. M. Kamil Mülayim tarafından
düzenlendikten sonra Türk Dermatoloji Derneği internet sayfasında yayınlanmasına karar verildi.
Hazırlanan mevcut bilgilendirme formlarının; Türk Dermatoloji Derneği tarafından basımı, yapılan
diğer bilgilendirme formları gibi kısaltılması için görev dağılımı yapılarak 1 ay içinde bitirilmesine
karar verildi.
 Oral mukozanın renk değişikliği ile ilgili hastalıklar; Dr Can Ceylan ve Dr Dilek Bayramgüler
tarafından,
 Oral mukozanın ülsere lezyonları ile ilgili hastalıklar; Dr Soner Uzun ve Dr Filiz Cebeci
tarafından,
 Oral mukozanın kitlesel lezyonları ile ilgili hastalıklar; Dr Kenan Aydoğan ve Dr Ahu
Yorulmaz tarafından,
 Oral mukozanın fizyolojik lezyonları; Dr Ayşe Kavak ve Dr Sibel Berksoy Hayta tarafından,
 Ağız bakımı ve hijyeni; Dr M. Kamil Mülayim ve Dr Banu Taşkın tarafından,
 Oral mukozanın mikrobik hastalıkları; Dr Şule Güngör ve Dr Hülya Albayrak tarafından
Türk Dermatoloji Derneğinin istediği formatta düzenlendikten sonra broşür şeklinde basılması için
dernek yönetimi ile iletişime geçilmesine karar verildi.
Kongre ve simpozyumlarda oral mukoza hastalıkları ile ilgili panellerin açılması ve katılımların
desteklenmesine ve bunun için Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu ile iletişime geçilmesine karar
verildi.
KBB ve diş hekimliği gibi oral mukozayla ilgilenen diğer branşlar ile birlikte, bölgesel veya ulusal
katılımlı kurs ya da toplantıların yapılmasına karar verildi. Bu konuda Dr Can Ceylan’ın, alt yapı ve
düzenleme ile ilgili gereken koşullar için Ege Üniversitesi oral mukoza hastalıkları konseyi ile iletişime
geçmesine karar verildi.
Diğer meslektaşlarımızın oral mukoza hastalıklarına ilgisini artırmak için çalışma grubu üyelerinin oral
mukoza ile ilgili sunularını, Türk Dermatoloji Derneği internet sayfasında sadece dermatologların
erişebileceği şekilde bulunması için Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu ile iletişime geçilmesine
karar verildi.
Dr. M. Kamil Mülayim tarafından hazırlanan çalışma grubu üyelerinin telefon, mail ve çalışma yeri gibi
iletişim bilgilerinin çalışma grubu üyelerine mail ile gönderilmesine karar verildi.
Oral liken planusun demografik ve klinik özellikleri ile ilgili yürütülen çok merkezli çalışmamız ile
ilgili belli aralıklarla toplanan hasta verilerinin mail veya WhatsApp üzerinden sayı olarak
bildirilmesine karar verildi.
Dr Filiz Cebeci’nin önerisiyle oral liken planuslu hastalarda psikiyatrik ölçekler ile ilgili çalışma
yapılması planlandı.
Çalışma grubumuz tarafından ‘Oral Mukoza Hastalıkları Atlası’ hazırlanması durumunda, kitabın
basılması konusunda destek için yeni seçilecek Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu ile iletişime
geçilmesine karar verildi.

11. Çalışma grubu üyelerimizden bundan sonraki olası kitap veya atlas için oral mukoza ile ilgili hastaların
fotoğraf arşivlerini artırmasına karar verildi. Özellikle oral mukozayı daha net ve iyi bir şekilde
fotoğraflamak için bilgi ve tecrübelerin artırılmasına karar verildi.
12. Çalışma grubu üyelerinin WhatsApp’daki grub üzerinden vakalarını paylaşmalarına karar verildi.
13. Dr Soner Uzun’un önerisiyle dermoskopinin oral mukozanın özellikle ulaşılması zor bölgelerinde
kullanımı ile ilgili araştırma yapılmasına karar verildi.
14. Bir sonraki toplantının 10-14 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 12. Ege Dermatoloji Günlerinde
yapılmasına karar verildi.

