
Saygıdeğer Türk Dermatoloji Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

Fototerapi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu olarak seçildiğimizden beri aktif olarak 

kendi aramızda görüşmeler yapmaktayız. Sizlere bu konular hakkında genel bir bilgi 

vermek istiyoruz. 

1. Öncelikle yapılabilecek çalışmalarda standardizasyonun sağlanması ve çalışma 

grubumuzun kliniklerin olanakları konusunda bilgi sahibi olması açısından 

“Dermatoloji klinikleri fototerapi olanakları” başlığı ile bir çalışma yapıp bunun 

TDD (Türk Dermatoloji Derneği) web sayfasında yer almasını düşünmekteyiz. 

Bu envanterin daha sağlıklı olması için çalışma grubu üyelerine ve olası listede 

yer almayan klinikler için TDD web sayfasından duyuru yapmaya ihtiyaç 

bulunmaktadır. Envanterin çıkartılması ve standardizasyonun sağlanması için 

gerekli olan form Dr. Hamdi Özcan tarafından hazırlanacaktır. 

 

2. Daha önce hazırlanan (“Hasta bilgilendirme ve onam formu”, “Fotokemoterapi 

Beceri Rehberi”, “Fotokemoterapi- topikal Beceri Rehberi” ve “Fototerapi Beceri 

Rehberi”) formları web sayfasından temin edilerek yürütme kurulu olarak 

değerlendirilip varsa değişiklik önerileri tartışılacaktır.  

 

3. Standart “Foto(kemo)terapi Hasta İzlem Formu” ve “Foto(kemo)terapi Epikriz 

formu için gereken çalışmalar Dr.Kenan Aydoğan tarafından yürütülecektir. Tüm 

kliniklerin kullanabileceği standart formlar oluşturulmaya çalışılacaktır.  

 

4. Foto(kemo)terapi tedavi klavuzlarının hastalık bazlı mı tedavi bazlı mı olması 

konusu yürütme kurulu üyelerince tartışılmaya devam edilmektedir. Ortak bir 

görüş birliğine varıldıktan sonra klavuzların hazırlanması konusunda çalışmalar 

başlatılacaktır. 

 

5. Fototerapi, fotobiyoloji, fotoimmünoloji konusunda kitap yazılması konusunda 

çalışmalar Dr. Melih Akyol’un önderliğinde yürütülecektir. Bu konuda editöryal 

grup oluşturulacak, konuların ve yazarların belirlenmesi konusunda gerekli 

çalışmalar başlatılacaktır.  

 

6. ''Fototerapi uygulanan merkezlerde çalışan sağlık personeline yönelik temel 

fototerapi uygulamaları'' başlığıyla 2 günlük bir kurs düzenlemesi için 

organizasyon ve sekreterya görevi Dr.Dilek Seçkin’e verilmiştir. Kursun 

düzenleme Komitesinde Fototerapi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu aktif rol 

üstlenecektir. ''Olası katılımcı sayısı, eğitimci sayısı, tahmini ulaşım, konaklama, 

ara ikramlar gibi giderleri gösteren bir bütçe belirlendikten sonra finansman 

desteği için Türk Dermatoloji Derneğine başvurulacaktır. 

 

7. Multi merkez çalışma projeleri tartışılmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk olarak 

üzerinde fazla çalışılmamış ve klavuzlarda yer almayan bazı hastalıklar için 

proje hazırlanmasına karar verilmiştir. Prospektif çalışmaların çok değerli 

olduğu bilinmektedir. Ancak daha önce yaşanılan bütçe problemi ve etik kurul 

sorunları nedeniyle projeler başlatılacak, çalışmalar yürütülürken prospektif 



çalışma onayı alınmaya çalışılacaktır. Alınamazsa retrospektif olarak 

yazılacaktır. İlk olarak pitriyazis likenoides kronika ve pigmente purpurik 

dermatozlarda dar bant UVB tedavisi verilmesiyle ilgili proje hazırlanarak 

fototerapi çalışma grubunun görüşlerine sunulacak ve katılmak isteyen 

merkezler belirlenecektir. Bu çalışmalar için Dr.Ayşe Serap Karadağ 

görevlendirilmiştir. Merkezlerde kullanılan kabinler ve dozlar hakkında standart 

oluşturulduktan sonra tedaviye başlanacaktır.  

Yürütmek Kurulumuz yeni kararlar aldıkça bilgilerinize sunmaya devam edecektir. 

Saygılarımızı sunarız. 

Fototerapi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 

 


