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TOPLANTI GÜNDEMİ:  

1. Kontakt dermatit çalışma grubu önceki toplantı kararlarının gözden geçirilmesi 

2. Seçimli genel kurul 

KATILIMCILAR: Dr.Teoman Erdem, Dr.Şebnem Aktan, Dr.Şükran Tunalı, Dr.Sibel Alper, Dr. 

Serap Öztürkcan, Dr.Rafet Konca, Dr.Zerrin Öğretmen, Dr.Ekin Şavk, Dr. Emel Bülbül Başkan, 

Dr.Ömer Çalka 

ALINAN KARARLAR: 

1. Yürütme Kuruluna Dr.Meltem Önder (Başkan), Dr.Emel Bülbül Başkan (sekreter), 

Dr.Serap Utaş, Dr.Serap Öztürkcan, Dr. Rafet Koca asil, Dr.Murat Borlu, Dr.Şebnem 

Aktan ve Dr.Sibel Alper yedek olarak seçilmiştir. 

2. Kontakt dermatit hasta bilgilendirme broşüründe medikal dilde kullanılan “ekzama” yer 

almasına, 

3. Dr.Rafet Koca tarafından yama testi bilgilendirme formunun dernek materyallerine 

uygun hale getirilip, grup önerileri doğrultusunda düzenlenerek web sitesinde yayımlanır 

hale getirilmesi için grup sekreteri Dr.Emel Bülbül Başkan’a iletmesine, 

4. Prick ve yama testi onam formlarının hazırlanarak web sitesinde yayımlanmasına, 

5. Çalışma grubu tarafından hazırlanan “Nikelsiz diyet”, “Hasta takip formu” ve “Ekzema 

hakkında hasta bilgilendirme formunun” TDD web sitesinde yayınlanmak üzere 

iletilmesine, 

6. Grup üyelerinin kontakt dermatit ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı araştırmalarının 

güncellenmesine, 

7. 2010 yılında düzenlenecek olan Ulusal Dermatoloji Kongresinde KDÇG olarak “Kontakt 

dermatit ödülü” konulması ve teşvik amaçlı olarak özgün bir araştırma veya olgu 

sunumuna kitap hediye edilmesine ve bununla ilgili olarak görüşmelerin Prof. Dr. 

Meltem Önder tarafından yürütülmesine, 



8. KDÇG olarak çok merkezli bazı araştırılmaların özellikle ülkemizdeki alerjen profilini 

saptamak amacıyla planlanan “Çok merkezli standart seri sonuçlarının incelenmesi“  

başlıklı çalışmanın projelendirilerek destek amacıyla TÜBİTAK’a başvurulmasına, 

9. KDÇG faaliyetlerinin Avrupa Birliği normları ve gelişmelerine paralel yürütülmesine, 

10. Ulusal Alerji Derneğini bir yazı ile KDÇG varlığı ve çalışmalarından haberdar 

edilmesine, 

11. Kontakt Dermatit Çalışma grubunun adının çalışma faaliyetlerinin ve üyelerinin bilimsel 

deneyimleri doğrultusunda “Dermatoalerji Çalışma Grubu” olarak değiştirilmesi için 

TDD’ne başvurulmasına, 

12. Ulusal kongrelerde alerji ile ilgili panellerin zenginleştirilmesine , 

13. Prick test, yama testi (Dr.Sibel Alper) ve fotoyama testi (Dr.Ülker Gül) için video şeklinde 

beceri rehberlerinin oluşturulmasına, 

14. TDD üye olan tüm dermatologlara bir anket düzenleyerek dermatoalerji konusunda 

yapılan eğitim ve hizmetler ile gereksinim duyulan faaliyetlerin saptanmasına karar 

verilmiştir. 

 

SORUMLU FAALİYET 

Dr.Simin Ada Çok merkezli standart seri sonuçlarının incelenmesi 

Dr.Sibel Alper Ek alerjenlerle yama test uygulamalarına dair araştırma 

Dr.Ayça Yazıcı Rozasede yama testi uygulamasına dair araştırma 

Dr.Emel Bülbül Başkan 

Dr.Şükran Tunalı 

Oral lezyonlarda dental seri ile yama testi uygulamasına dair 

araştırma 

 


