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Tartışılan Konular ve Alınan kararlar:
1. Çalışma grubumuzun iletişimi için kurulan “behcethastaligigrubu” isimli yahoo grubuna bugüne kadar 17
üyemizin katılımı olmuştu. Toplantı sırasında üyelerin e‐mailleri güncellendi ve üyelere gruba katılımlarını
sağlamak için ikinci bir davet gönderilmesi planlandı
2. Türk Dermatoloji Derneği ana sayfasından ulaşılan “Behçet Hastalığı Çalışma Grubu” web sayfasının daha etkin
hizmet vermek üzere yapılandırılması kararlaştırıldı.
3. Web sayfasında Behçet hastalığı ile ilgili ulusal ve uluslararası derneklerin web sitelerine linkler verilmesi ve
özellikle yakın dönemde gerçekleşecek kongrelerle ilgili bilgilerin yer almasına karar verildi.
4. Web sayfasında öncelikle Behçet hastaları için hasta bilgilendirme bölümü oluşturulması planlandı. Bu
bölümde yer alacak bilgilerin oluşturulması için ellerinde hazır kullandıkları bilgilendirme formu olan üyelerin bu
formları Dr. Ayşe Boyvat’a (aboyvat@yahoo.com) ulaştırmaları planlandı.
5. Tüm grup üyelerinin kullanabileceği ortak bir “Hasta İzlem Formu” oluşturulmasına karar verildi. Her merkezin
kendine ait kullandıkları farklı bir hasta kayıt ve takip sistemi olabileceği göz önüne alınarak oluşturulan bu
formda temel, olmazsa olmaz bilgilerin yer almasına ve her üyeye bu formda yer alan bilgilerin kendi
formlarında da yer almasının önerilmesine karar verildi. Bu ortak “Hasta İzlem Formu”nun hazırlanması için de
üyelerin kullandıkları hasta kayıt ve izlem formlarını Dr. Ayşe Boyvat’a (aboyvat@yahoo.com) ulaştırmaları
planlandı.
6. “Behçet Hastalığı Çalışma Grubu” web sayfasında tüm üyelerin günümüze kadar gerçekleştirmiş oldukları
“Behçet Hastalığı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı “yayınların yer almasına karar verildi. Yayın listelerinin her yılın
başında güncellenmesine karar verildi. Bu amaçla tüm üyelerin kendilerine ait yayınları Dr. M. Levent Taşlı’ya
(mltasli@yahoo.com) ulaştırmaları kararlaştırıldı.

7. Başta Ulusal kongreler olmak üzere kongre bilimsel kurulları ile görüşülerek Behçet Hastalığı ile ilgili
oturumların yapılandırılmasında aktif görev alınması planlandı.
8. Behçet Hastalığı Çalışma grubu üyelerinin katılımı ile Behçet hastalığı ile ilgili çok merkezli çalışmaların
planlanması yönünde fikir birliğine varıldı.

9. Dermatologların Behçet hastalığına sahip çıkması ve araştırma alanı olarak bakmasını sağlamak amacı ile Türk
Dermatoloji Derneği tarafından verilen bursların birisinin Behçet Hastalığı ile ilgili bir çalışmaya ayrılması
yönünde Türk Dermatoloji Derneği yönetim kuruluna öneride bulunulması kararlaştırıldı.

