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Dermatoloji kış okullarının altıncısı 10-14 
Aralık 2013 tarihlerinde Titanik Otel Lara 
Antalya’da düzenlendi. Başarıyla geçen bu 
kış okulu, 14 Aralık 2012 tarihinden itibaren 
Türk Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme 
Kuruluna bağlı olan Eğitim Programlarını 
Geliştirme Komisyonu(EPGK) tarafından, 
yoğun bir çalışmayla yapılandırıldı. Bu 
süreçte EPGK olarak, kılavuzlardan, 
programlardan ve özellikle de önceki kış 
okulunda alınan geri bildirim formlarından 
yararlanarak uzmanlık öğrencilerine, uzman 
olmadan önce ihtiyaçları olan bilgileri 
en verimli şekilde sunmayı planladık. 
Hedeflerimiz önceki kış okullarıyla aynıydı 
(Tablo 1).

Kış okullarının hedef kitlesini tüm 
Türkiye’den, üçüncü yılını tamamlamış 
uzmanlık öğrencileri oluşturmaktadır. Bu yıl 
da, kış okuluna 59 uzmanlık öğrencisi (33 
erkek, 37 kadın) katıldı (Resim 1). 

Okulun ilk günü ve son günü aynı sorulardan 
oluşan, program dahilindeki konulardan 50 
soruluk çoktan seçmeli bir test uygulandı. 
Kış okulundan ne kadar yararlandıklarını 
göstermesi açısından da ikinci test 
başarısının, ilk teste oranla %20’ye yakın 
artması sevindiriciydi.

Altıncı dermatoloji kış okulunda eğitmen 
olarak 22 kişi görev aldı. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da konular, karşılıklı etkileşimin daha 
rahat olabilmesi amacı ile katılımcıların 
üçe bölünmesi ile oluşturulan 19-20 kişilik 
gruplara üçer kez anlatıldı. Bu şekilde 
katılımcılar eğitmenlere daha yakın olup 
soru sorma ve deneyimlerini paylaşma 
olanağı buldular (Resim 2, 3). Sunumlar 
sırasında diğer eğitmenler de hem uzmanlık 
öğrencilerinin katılımlarını teşvik ettiler hem 
de kendi deneyimlerini paylaşarak konunun 
anlaşılmasını sağladılar.

Okulun son günü, sabah oturumunda; 
dermoskopi ve pediatrik dermatoloji 
oturumları, tek bir grup olarak tüm kış 
okulu katılımcılarına anlatıldı. Eğitimcilerin 
hazırladıkları olgulara yönelik tanısal 
sorulara katılımcılar “key pad”ler ile katıldılar. 

Üçüncü Dermatoloji Kış Okulundan bu yana 
programda yer alan beceri atölyeleri bu yıl 
da yapıldı (Tablo 2) Atölye çalışmalarıyla, 
katılımcılara bu becerinin kimlere, nasıl 
uygulanması gerektiği, ve sonuçların ne 
şekilde yorumlanacağı bilgileri verildi.  

 Her gün eşzamanlı olarak öğlen saatlerinde 
üç ayrı salonda üç atölye gerçekleştirildi. 
Atölyeler istekli tüm uzmanlık öğrencilerine 
açıktı. Atölyeler sırasında, katılımcılar, video 
gösterimlerinden, maketlerden (Resim 
4) ve 5 başlıklı eğitim mikroskobundan 
yararlanma olanağını buldular (Resim 5).

Kış okullarının en verimli şekilde yapılabilmesi 
için, sunumların bitiminde katılımcılardan, 
kış okulu bitiminde de eğitmenlerden 
değerlendirme formları aracılığıyla geri 
bildirimleri alındı. Ayrıca kapanış töreninde 
de asistanlardan “key pad”ler aracılığıyla, 
okulu değerlendirmeye yönelik hızlı bir geri 
bildirim daha alındı. Bu değerlendirmelerde, 
uzmanlık öğrencilerinin en ilgisini 
çeken sunumların olgularla süslenmiş, 
algoritmik yaklaşımlarla konuyu özetleyen 
sunumlar olduğunu gördük. Kış okulunun 
asistanların beklentilerini karşılaması ve 
okulda edindikleri bilgileri sonraki meslek 
yaşantılarında kullanacaklarını düşünmeleri 
bizleri mutlu etti. Okulumuz programın 
sonunda tüm katılımcıların ve eğitmenlerin, 
TDYYK tarafından düzenlenen katılım 
sertifikalarını almalarıyla sonuçlandı.

Altıncı kış okulunun ardından Türk 
Dermatoloji Derneğine (TDD) kış okullarının 
tüm maddi yükünü üstlenerek camiamız 
dışından ek desteğe ihtiyaç bırakmadığı ve 
daha etkili eğitim için gerekli tüm gereçlerin 
en iyilerini temin ettiği için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. TDD, ve TDYYK’ nın, işleyişimizin 
bağımsız yürütülmesi konusunda EPGK’ ya 
karşı sergiledikleri duyarlı yaklaşım bizlere 
daima güven vermekte, desteklemektedir.

Tüm eğitmenlerimize içten teşekkürlerimizi 
sunarız. Değerli hocalarımız, EPGK’nın teklif 
götürmesiyle başlayan süreçte, tümüyle 
gönüllülük ve büyük özveriyle, değerli 
zaman ve enerjilerini dermatoloji kış okuluna 
vermişlerdir.
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Tablo 1. Dermatoloji kış okulu hedefleri

Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan 
hastalıklara özgü klinik belirtilerin (karşılaşılabilecek farklı şiddet ve 
görünümdeki hasta tipleri ile) öğrenilmesi,

Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp, 
tanıya ulaşılması,

Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılabilmesi,

Hastalıkların önlenebilirliği konusunda fikir sahibi olunması 

Tablo 2. 6. Dermatoloji kış okulunda yer alan atölyeler

Eksizyonel ve Traşlama Biyopsi

Hiperhidroz Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması

Yüzeysel Deri Biyopsi Tekniğiyle Demodeks Yoğunluğunun 
Saptanması

Deri “Prick” Testi ve Yama Testi

“Tzanck” Testi


