Türk Dermatoloji Derneği, Psoriasis Çalışma Grubu, Toplantı Tutanağı
Toplantı Yeri: Zoom üzerinden online
Toplantı Tarihi: 29.11.2021, saat: 20:00-21:30
Toplantıya Katılanlar: Dr. Ayşe Serap Karadağ, Dr. Selma Emre, Dr. Arzu Kılıç, Dr. Asude Kara
Polat, Dr Sezgi Sarıkaya Solak
Toplantı sırasında görüşülen konular ve alınan kararlar:
Önümüzdeki 2 yıl içinde yapılması planlanan bilimsel çalışmalara ilişkin veri paylaşımında
bulunuldu.
1. Hastanın hastalığı algısı ile hekimin hastalık algısının karşılaştırılması (Dr. Eylem Arıkan
tarafından önerildi)
2. Metotreksat tedavisine yönelik ülkemizin gerçek yaşam verilerini oluşturmaya yönelik
çalışmalar (Dr Ayşe Serap Karadağ tarafınca önerildi)
3. Asitretin kullanan psoriasisli hastalarda ilacın laboratuar parametrelerine etkisi (Dr
Ayşe Serap Karadağ tarafınca önerildi)
4. Siklosporin tedavisine yönelik ülkemize ait gerçek yaşam verileri (Dr Selma Emre
tarafınca önerildi)
5. Anti- IL23 ajanları olan guselkumab ve risankizumaba yönelik ülkemiz gerçek yaşam
verilerini ortaya koyabilmek (Dr Arzu Kılıç tarafınca önerildi)
6. Psoriasisli hastalarda genital tutulum oranını belirlemek ve genital tutulumu olan
hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesini hedefleyen çalışma (Dr Arzu Kılıç
tarafınca önerildi)
7. ‘’Psoriasisli hastaların ailelerinin hastalara bakışı ve hastaların yaşam kalitesi’’ konulu
çalışma (Dr Asude Kara Polat tarafınca önerildi)
8. Pediatrik psoriasis tanılı hastalara ait ülkemize ait gerçek yaşam verilerine ait çalışma
(Dr. Asude Kara Polat tarafınca önerildi)
9. Konvansiyonel ve biyolojik tedavi alan hastalar için ülkemizin verileri açısından
standardizasyon sağlamak için poliklinik ortamına uygun hasta kayıt formlarının
oluşturulması (Dr. Bengü Çevirgen Cemil tarafından önerildi)
10. Konvansiyonel ve biyolojik tedavi alan hastalar için tedavilere yönelik bilgilendirme
broşürlerinin hazırlanması ve broşürlere karekod eklenmesi
11. Psoriasis hastalarının eşlik eden komorbiditelerin takibi ve gereken
konsültasyonlarına yönelik poliklinik şartlarında kullanılacak pratik rehber
hazırlanması planlandı. Ayrıca aynı rehberde biyolojik tedavi ve immünsüpresif tedavi
alan psoriasis hastalarının polikliniklerde olası yan etkiler açısından takibine de yer
verilmesi planlandı.
PSORİASİS ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU (Asil Üyeler)
Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Telefon

Dr. Arzu Kılıç

Başkan

kilicarzu1976@gmail.com

5385508746

Dr. Asude Kara Polat

Sekreter

asudekara@yahoo.com.tr

505 2512142

Dr. Ayşe Serap Karadağ

Üye

karadagaserap@gmail.com

5336552260

Dr. Selma Emre

Üye

dr_semre@yahoo.com

5052513374

Dr. Sezgi Sarıkaya Solak

Üye

sezgisarikaya@gmail.com

5308289877

