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8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu’nun Ardından
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin iki
senede bir düzenlediği Dermatoloji Bahar
Sempozyumlarının sekizincisi 9-12 Nisan
2015 tarihlerinde Antalya Cornelia Diamond
Otel’de yapıldı. Sempozyuma 210’u hekim,
58’i firma temsilcisi olmak üzere toplam
278 kişi katıldı. Bahar sempozyumları
geleneksel olarak İstanbul ve Askeri müze
ile bütünleşmiş olmakla beraber Dernek
yönetim kurulu katılımcılara daha iyi
fiziki koşullar sağlayabilmek amacıyla
sempozyumun bu yıl Antalya Cornelia
Diamond Otel’de yapılması kararını almıştı.
Sempozyum 9 Nisan 2015 tarihinde
konularında uzmanlaşmış çok deneyimli
meslektaşlarımızın
gerçekleştirdiği
dermatopatoloji ve dermatoallerji kursları
ile başladı. Takip eden 2,5 günlük sürede
dermatolojinin günlük pratiğine yönelik
38 konuşma içeren 14 oturum yapıldı.
Sunumların olgu paylaşımları ile yapılması
çok değerli deneyimlerin ve bilginin
aktarılmasını kolaylaştırdı. Sempozyuma
kabul edilen 6 sözlü bildiri ile 100 poster
bildiriden ilginç olanlar özel bir oturumda
sunuldu ve tartışıldı. Düzenleme kurulu
sosyal programlardan ziyade bilimsel içerikle
sempozyuma katılım sağlamayı amaçlamıştı.
Her oturumda toplantı salonunun tama
yakın dolu olması katılmcıların da benzer
düşüncede olduğunu gösterdi. Sempozyum
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sonunda katılımcıların değerlendirmeleri
sempozyumun yüksek düzeyde bilgi
alışverişi sağladığı ve iyi bir eğitim olanağı
sunduğu yönünde olup genel izlenimleri
kongrenin
beklentilerini
karşıladığı
yönünde idi. Oteldeki sempozyum alanının
katılımcıların
ihtiyaçlarını
karşılamaya
yönelik olması ve sağladığı rahatlığın
da sempozyum verimliliğine katkıda
bulunduğunu unutmamak gerekir.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği ilk kez
bu sempozyumda 2014 yılında bilimsel
bir kongreye katılma imkanı bulamamış
meslektaşlarımızın
ve
sempozyuma
bildiriyle katılacak dermatoloji asistan ve
uzmanlarının katılım istekleri durumunda
ücretsiz kongre katılımı ve konaklama imkanı
sağlayacağını duyurdu. Başvuruda bulunan
17 meslektaşımıza derneğimiz tarafından
katılım ve konaklama desteği sağlandı.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği yönetim
kurulu adına sempozyum düzenlenmesinde
büyük emekleri geçen Düzenleme kurulu
üyelerine, tüm konuşmacılara, katılımları ile
sempozyumu destekleyen tüm katılımcılara,
sempozyumu birlikte organize ettiğimiz
Serenas turizm ekibine çok teşekkür ederim.
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