
FOTOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU 2009 GENEL KURULU RAPORU 
  
Toplantı yeri : Ankara 

Toplantı yeri : 13 Kasım 2009 

Toplantıya Katılanlar : Dr. Ertan YILMAZ (Başkan), Dr. Dilek SEÇKİN (Sekreter), Dr. Emel GÜNGÖR, 
Dr. Ayşen KARADUMAN, Dr. Gonca ELÇİN, Dr. Ekin ŞAVK, Dr. Simin ADA, Dr. Melih AKYOL, Dr. Esra 
ÖZSOY ADIŞEN, Dr. Serap ÖZTÜRKCAN, Dr. Cemal BİLAÇ, Dr. Ekrem AKTAŞ, Dr. Ayten FERAHBAŞ, 
Dr. Mustafa TUNCA, Dr. Özlem SU, Dr. Kenan AYDOĞAN, Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER, Dr. Günseli 
ÖZTÜRK, Dr. Işıl KILINÇ KARAASLAN, Dr. Necmettin AKDENİZ, Dr. Mukadder KOÇAK, Dr. Ali 
Haydar PARLAK, Dr. Savaş YAYLI, Dr. Emel ERDAL, Dr. Başak KANDİ, Dr. Muzaffer ŞAHİN, Dr. Kamer 
GÜNDÜZ, Dr. Emel FETİL 

Tartışılan Konular ve Alınan Kararlar: 
1-Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu toplantısında web sayfamızda "hasta bilgilendirme" sayfasının 
yapılmasına karar verilmesini takiben, Fototerapi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu olarak; bu sayfada 
"fototerapi ile ilgili bilgilendirmeleri" koymaya karar verilmişti. Ekim 2009 başında sekreteryası Yürütme 
Kurulu üyemiz Uzm.Dr. Didem YAZGANOĞLU tarafından "fototerapi bilgilendirme formları" tüm kurul 
üyelerinin görüş ve önerileriyle şekillenmiştir. Web sayfasına konulmadan önce formlar son kez tartışıldı ve 
bazı düzeltmeler yapıldı. Formların bu şekliyle TDD’nin web sayfasında yer almasının uygun olduğuna karar 
verildi. 
2-Fototerapi bilgilendirme formları ile birlikte yürümekte olan “ortak epikriz formu” oluşturma çalışmasının Dr. 
Kenan AYDOĞAN tarafından yeni epikriz önerisi nedeniyle tamamlanamıştır. Epikriz çalışmalarının Uzm.Dr. 
Didem YAZGANOĞLU tarafından sürdürülmesine ve yeni form önerisinin sayfamız üzerinden tartışarak son 
şeklinin verilmesine karar verildi. 
3-Fototerapi Bilgilendirme Formları’nın dışında “Fototerapi Onam Formları”nın standardize edilmesi önerisi 
genel olarak kabul gördü. Kurumlarda kullanılmakta olan formların toplanması bu formlardan ortak bir form 
çıkarılması ve bunun bir hukukçu tarafından gözden geçirilmesinden sonra tüm üyelerin onayına sunulmasına 
karar verildi. “Fototerapi Onam Formları”nın oluşturulmasında sekreteryayı Prof.Dr. Serap ÖZTÜRKCAN’ın 
yürütmesine karar verildi. 
4-Ülkemizde Fototerapi Merkezlerimizin durumu ve uygulamaları ile ilgili anket çalışmasının sekreterliğini 
yürüten Dr. Dilek SEÇKİN; çalışmalarda gelinen aşamayı özetledi. Ankete 36 merkezin katıldığını, verilerin 
Access’e girilmeye başlandığını, standart uygulamaların olmaması nedeniyle veri girişinde ciddi sorunlar 
yaşandığını ifade etti. Verilerin istatistik yapılabilecek hale getirilmesinin biraz zaman alacağını vurguladı. 
İstatistik sonuçlarının görülüp değerlendirilmesinden sonra bu verilerin nerede sunulabileceğine karar 
verileceğimizi ifade etti. 
5-PUVA ve UVB ödemeleri konusundaki sorunları aşmak üzere SGK ve Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere 
çok ayrıntılı bir yazı hazırlayan üyemiz Dr. Savaş YAYLI; hazırlanan yazılardan ve önerilen paket ödeme 
modellerinden söz etti. Dr. Emel GÜNGÖR; TDD-YK üyesi sıfatıyla bu dosyaları SGK ve Sağlık Bakanlığına 
teslim ettiğini ve çeşitli toplantılarda bu konudaki sıkıntıların giderileceğine ilişkin bazı yetkililerden “söz 
aldığını” ifade etti. Bu çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi ve konunun takipçisi olmamız yönünde prensip 
kararı alındı. 
6-Birçok hastalıkta yapılan tedavi ve deneyimlerin paylaşılması yönünde çalışmalar yapılmasına ve bu 
çalışmaların ileride çok merkezli olarak ulusal ve uluslar arası alanda yayın haline getirilmesine yönelik çabalar 
gösterilmesine karar verildi. 


