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5. Dermatoloji Kış Okulu,  11-15 Aralık 
2012 tarihlerinde, Antalya Belek’te yapıldı

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme kurulu, 
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu 
tarafından düzenlenen dermatoloji kış 
okullarının beşincisi bu yıl Antalya Belek 
Voyage Otelde yapıldı. Kış okuluna bu yıl 
ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite 
ve eğitim hastanelerinden dermatoloji 
eğitiminin 3 yılını tamamlamış olan toplam 
64 uzmanlık öğrencisi katıldı. Programda 
yer alan 23 oturumda 31 eğitimci görev 
aldı. Sunumlar 21 kişilik sınıflarda uzmanlık 
öğrencilerinin aktif katılımı ile gerçekleştirildi 
ve eğitmenler sunumlarını farklı gruplara 
3 kez anlattılar. Okulda katılımcılara kurs 
öncesi ve sonrasında kursun başarısını 
değerlendirmek amacı ile ön ve son 
test uygulandı. Eğitmenlerin sunumları 
da uzmanlık öğrencileri tarafından her 
oturumun sonunda değerlendirildi. Okul 
programında uzmanlık öğrencilerinin 

dermatoloji pratiklerinde sıklıkla 
karşılaşacakları psoriasis, akne vulgaris ve 
rozasea, melanositik lezyonlar, melanom ve 
melanom dışı deri kanserleri, dermatitler, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bakteriyel 
ve paraziter deri hastalıkları gibi konulara 
yer verildi. İnteraktif sunumların yanı sıra 
her günün sonunda “ Eksizyonel ve Traşlama 
Biyopsi, Hiperhidroz Tedavisinde Botulinum 
Toksini Uygulaması, Yüzeysel Deri Biyopsi 
Tekniği ile  Demodeks Yoğunluğunun 
Saptanması,  Deri “Prick” Testi ve Yama Testi, 
Tzanck Testi, Vajinal Sürüntü “ konularında 
beceri atölyeleri yapıldı. Katılımcılar bu 
atölyelerde bizzat uygulamaya katılma fırsatı 
buldular. Okulun son gününde yer alan 
tanınız nedir başlıklı iki oturumda bu yıl ilk 
defa dermatopatoloji olgularına yer verildi. 
Diğer oturum ise pediatrik dermatoloji 
olgularından oluşuyordu. Bu yoğun ve 
yorucu programın ardından gerek uzmanlık 
öğrencileri gerekse eğitmenler çok olumlu 
katkı ve izlenimlerle ayrıldılar…
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