
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ MİKROSKOPİ ÇALIŞMA GRUBU 2022 GENEL KURULU  

TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARARLARI 

Toplantı Yeri: Çalışma grubu Kıbrıs’ta, Limak Otel Kongre Merkezinde düzenlenen 30. Ulusal 

Dermatoloji Kongresinde, 21.10.2022 Cuma günü saat 14:30’da Babyloon 2 toplantı salonunda 

toplanmıştır.  

Toplantıya Katılanlar: Dr. Murat DURDU, Dr. İlkay CAN, Dr. Ülker GÜL, Dr. Tuğba TEHÇİ, Dr. Ömer 

Faruk ELMAS ve Dr. Mustafa ÜRÜN 

Tartışılan konular ve alınan kararlar:  

1. Toplantıda ilk olarak TDD facebook sayfasında kimlerin hasta yönetimi esnasında mikroskop 

kullandığını sorgulayan anket sonucu tartışıldı. Bu ankete göre ancak dermatologların yaklaşık 

üçte biri mikroskop kullanmakta olduğu tespit edildiği belirtildi. Ancak günlük pratikte bu 

sıklığın daha az olduğu, 10’dan fazla dermatolog çalışan bazı devlet hastanelerinde bile 

mikroskop bulunmadığı ifade edildi. Bunun gerekçeleri tartışıldı. Asistan eğitimi esnasında 

yeterince eğitim verilmemesi, hastanelerde mikroskop bulunmaması ve hasta muayene 

sürelerinin kısa olmasının bu duruma yol açtığı düşünüldü.  

2. Mikroskop kullanımının arttırılması için online eğitimler yapılması, bu eğitimler öncesi ise bir 

anket çalışması yapılmasına karar verildi. Bu anket çalışmasında “mikroskobunuz var mı, ne 

için kullanıyorsunuz, mikroskop olsa kullanır mıydınız” gibi sorular düzenlenerek sahadaki 

dermatologların mikroskop kullanımı ile ilgili ön bilgiler toplanması hedeflendi.  

3. Dermatologların mikroskop kullanımının arttırılması için “Dermatolojide mikroskop kullanımı” 

başlıklı bir kitap/rehber yazılmasına karar verildi. Bu kitap/rehberde ışık mikroskop dışında 

son yıllarda yeni çıkan mikroskop türlerinin araştırılması ve kullanım alanlarının özetlenmesi 

planlandı. 



4. Maymun çiçeği olgularında PCR pozitif olanların toplanması ve sitolojik örneklerin alınmasına 

dayalı bir çalışma yapılması planlandı.  

5. Epidermolizis bülloza hastalarının tipini belirlemede kullanılan ve ülkemizde uygulanmayan 

floresan mapping için merkez oluşturulması amacıyla Dr. Ömer Faruk ELMAS’a görev verildi.  

6. Yaklaşık bir saat süren toplantıda oy birliği ile aşağıda ismi yer alan dermatologlar Mikroskopi 

Çalışma Grubuna eklendi: 

● Dr. Tuğba Tehçi, Adana Şehir Hastanesi, Adana 

● Dr. Ülker GÜL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

● Dr. Ömer Faruk ELMAS, Medicana Hastanesi, İstanbul 

● Dr. Mustafa ÜRÜN, Trakya Üniversitesi, Edirne 

 

 


