Türk Dermatoloji Derneği,
Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı
Tarih: 19.10.2018

Saat: 17.00

Yer: 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya
Toplantı no: 6
Toplantıya Katılanlar:
Dr. Can Ceylan, Dr. Soner Uzun, Dr. Savaş Yaylı, Dr. M. Kamil Mülayim, Dr. Sibel Berksoy
Hayta, Dr. Bengü Gerçeker Türk, Dr. Murat Durdu, Dr. Gülsüm Gençoğlan
Alınan Kararlar:
1. Oral mukoza hastalıkları çalışma grubunun, yürütme kurulu ve yönetim kurulunun
seçimi yapıldı.
Görev dağılımı: Dr Can Ceylan (başkan), Dr M. Kamil Mülayim (sekreter), Dr Soner
Uzun (üye), Dr. Savaş Yaylı (üye), Dr. Sibel Berksoy Hayta (üye), Dr. Bengü
Gerçeker Türk (yedek üye), Dr. Murat Durdu (yedek üye), Dr. Gülsüm Gençoğlan
(yedek üye).
2. Ulusal dermatoloji kongresindeki oral mukoza panelinde çalışma grubumuzdan
istenilen konu başlıkları kullanılmış olmasına rağmen konuşmacı isimlerinin
belirlenmesinde çalışma grubu önerisi alınmadı. Kongrelerde oral mukoza panelinde
konu ve konuşmacıların seçiminde çalışma grubu yürütme kurulunun önerilerinin
dikkate alınması için Türk dermatoloji derneği yönetim kurulu ile bağlantıya
geçilmesine karar verildi.
3. Bir önceki toplantıda konuşulan Dr. Can Ceylan ve Dr. Bengü Gerçeker Türk’ün
girişimleri ile 22 Aralık 2018 tarihinde Ege üniversitesinde gerçekleştirilecek olan
Oral
Mukoza
Hastalıkları
Sempozyumunun
web
adresi
linkinin
(http://www.oralmukozasempozyumu.org/) Türk dermatoloji derneği web sayfası ve
facebook sayfası üzerinden tüm dermatologlara duyurulmak üzere yayınlanması için
Türk dermatoloji derneği yönetim kurulu ile iletişime geçilmesine karar verildi.
4. Oral liken planusun demografik ve klinik özellikleri ile ilgili yürütülen çok merkezli
çalışma Dr. M. Kamil Mülayim tarafından yazıldıktan sonra öneri ve düzeltmeler için
yürütme kuruluna gönderilmesine karar verildi.
5. Dermoskopinin oral mukozada kullanımı ile ilgili Dr. Gülsüm Gençoğlan tarafından
hazırlanan çalışma raporu konuşuldu. Bu konuda Dr. Gülsüm Gençoğlan’ın
yürütücülüğünde Yıldız Teknik üniversitesi Mekatronik bölümü ile işbirliği yapılarak
mevcut dermoskoplara entegre edilebilen bir cihaz geliştirilmesine karar verildi.
6. Oral liken planus zemininde gelişen malignite ile ilgili son 5 yıllık vakaların
toplanması konusunda proje yürütücüsü olarak Dr. Bengü Gerçeker Türk’ün
metodolojiyi belirlemesine ve bu konuda çalışma grubunun bilgilendirilmesine karar
verildi.
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7. Oral mukoza hastalıkları kapsamında bir dernek kurulması için KBB ve diş hekimliği
gibi oral mukoza ile ilgilenen diğer disiplinler ile iş birliği konusunda Dr Can Ceylan
tarafından ön çalışma yapılması planlandı.
8. Çalışma grubu olarak dermatologlara yönelik, A4 sayfasının yarısı boyutunda, bol
resim ve kısa spot bilgiler içeren atlas-kitap yapılması için çalışmalar başlatılmasına
karar verildi. Bu konuda Dr. Soner Uzun ve Dr. Kamil Mülayim konu başlıklarını
çıkarmak üzere görevlendirildi. 22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan oral
mukoza sempozyumunda ayrıntıların ele alınmasına karar verildi.
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