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BAŞKAN’dan  

Değerli Meslektaşlarımız, 

Geçtiğimiz kongreden beri bir yılı aşkın bir zaman geçti. Bu sene yine zor koşullar altında;  
ancak çok emek verilerek hazırlanmış bir kongrede yeniden bir araya geldik. Bu bir yıl içerisinde 
Türkiye’de de dünyada da patoloji alanında pek çok yeni gelişmeler oldu. Hepimiz yeni bilgiler  
edindik, toplantılara katıldık, yeni yayınlar okuduk. Tüm tıp alanları için söylenebilir bu belki; 
ancak patolog olarak hepimiz her gün bilmemiz, öğrenmemiz gereken şeylerin sayısının ve 
derinliğinin arttığını görüyoruz. Raporlamamız gereken olguların sayısı ve her olguda belirtmemiz 
gereken özellikler de giderek artıyor. Artan bu bilgi ve iş yükü altında zaman zaman kendimizi 
ezilmiş ve güçsüz hissediyoruz. 

Bir yandan çalışma koşullarımız, teknik zorluklarımız, yaptığımız işin karşılığını maddi ve manevi 
olarak almakta önümüze çıkan güçlükler; diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu zorluklar 
da çalışma isteğimizi elbette olumsuz etkiliyor. Bu koşullarda işimizi en iyi şekilde yapabilmek 
için elimizdeki en iyi çare mümkün olduğunca bir araya gelmek, gücümüzü bir araya getirmek; 
sorunlarımıza ortak akıl ve ortak güç ile çare bulmak olmalıdır. Ulusal kongrelerimiz, uzmanlık 
derneklerimiz ve onların bir araya gelerek oluşturdukları federasyonumuz sorunlarımızı saptamak  
ve çözümlerimizi aramak için en uygun ortamlardır. Bir meslek örgütü ancak üyelerinin birbirine 
bağlılığı ve ortak çalışma isteği ile ayakta durabilir, güçlenebilir ve yararlı olabilir.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Patoloji Dernekleri Federasyonu’nu temsil etmek ve üyelerimizin 
sorunlarını dile getirmek için çeşitli kurumlar ile sayısını unuttuğumuz kadar toplantı yaptık; 
komisyonlarımızın ve çalışma gruplarımızın yardımı ile sağlık bakanlığı ve başka paydaşlarımız 
için çok sayıda doküman hazırladık. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir araya gelen 100 kadar 
patoloji gönüllüsü bu bültende kapağını gördüğünüz, kısa süre önce web sitemizde de yerini 
alan  “Türkiye’de Patoloji’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Bir Durum Saptaması 2017” adlı 
metni hazırladı. Elbette bu sorunları çözebilmiş değiliz, ancak bazıları konusunda biraz da olsa 
yol aldığımızı düşünüyoruz. En azından kısa zamanda tek patologlu ve/veya laboratuvarsız 
merkezlere patolog atanması sorununun ortadan kalkacağını umut etmek için iyi nedenlerimiz 
var. 

Bu sene her yıl yapmayı amaçladığımız yeterlik sınavlarının üçüncüsünü daha geniş bir 
katılımla yapıyoruz. Eğitim akreditasyonu alanında da çalışmalarımız ilk meyvelerini veriyor: 
bu kongremizde ziyaretçi eğitimlerine başlıyoruz. Yeterlik Kurulumuza yoğun çalışmaları için 
çok teşekkür ediyoruz. 

Patoloji alanında bir Türkçe dergi ihtiyacı göz önüne alınarak Güncel Patoloji Dergisi Prof. 
Dr. Kutsal Yörükoğlu’nun yönetiminde aktif hale getirilmiştir. Bu kongrenin bildiri özetlerine 
kongre sonunda Güncel Patoloji Dergisi’nin eki olarak isme ve konuya göre aranabilir biçimde 
sürekli olarak ulaşabileceksiniz. Bundan sonraki kongre özetleri de aynı şekilde yayınlanacaktır. 
Kongre bildirilerimizin kalitesinin artırılması için bu sene gönderilen bildiriler bildiri sahipleri 
belirtilmeden, çalışma gruplarının önerdiği iki hakeme gönderilmiş ve bildirilerin %4 kadarı    
hakem puanlamaları göz önünde tutularak red edilmiştir. Bu uygulama önümüzdeki kongrelerde 
de sürdürülecektir. 
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Patoloji Dernekleri Federasyonu bünyesinde 16 Eylül 2017 tarihinde patoloji ve patologların tanınırlığına 
katkıda bulunmak amacıyla bir de sosyal medya komisyonu kuruldu. Umarız SoMe grubunun açtığı 
fotoğraf yarışmasından haberdarsınızdır. 

Bu bültende geçen sene çalışma gruplarımız, komisyonlarımız ve topluca federasyonumuzun yaptığı 
çalışmaların bir bölümünün özetini bulacaksınız. 

Tüm meslektaşlarımıza yararlı ve verimli bir kongre diliyoruz. Önümüzdeki yıl 2018 kongresinde bu 
kez Ankara’da yeniden buluşmayı umuyoruz. 

Sevgi ve saygılarımız ile… 

Serpil Dizbay Sak 

PDF Yönetim Kurulu adına 

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Akılcı Laboratuvar Çalıştayından bir görünüm.

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Akılcı Laboratuvar Çalıştayından bir görünüm.
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ÇAlıŞMA GruBu AKTiviTElEri

Gastrointestinal Sistem Çalışma Grubu

•	 Gastrointestinal Sistem Çalışma Grubu “Gastrointestinal Sistem Kursu: Endoskopik Biyopsilerde 
Pattern Analizi” isimli GİS kursunu, Çukurova Patoloji Derneği işbirliği ile, 8-9 Nisan 2017 tarihinde 
Adana’da düzenledi. Prof. Dr. Fazilet Kayaselçuk ve Prof. Dr. Semin Ayhan moderatörlüğünde, 
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen kursun 
ilk gününde, konularında deneyimli üyelerimizin rutin pratiğe yönelik ipuçlarını ve güncel bilgileri 
paylaştıkları sunumları ile, tümör dışı GİS patolojilerinde endoskopik biyopsi değerlendirmeleri 
ele alındı. Kursun ikinci gününde, GİS pratiğinde sorun yaratabilen “serrated polipler” konusu, 
videomikroskop eşliğinde, Prof. Dr. Arzu Ensari ve Prof. Dr. Berna Savaş’ın yönlendiriciliğinde, 
interaktif ortamda tartışıldı. Gerek katılımcı sayısı, gerek program içeriği ve sunumların doyuruculuğu 
nedeniyle son derece olumlu geri bildirimler alınan GİS kursu, Adana’nın güzel portakal çiçeği 
kokusu altında, güzel ve sıcak bir sosyal ortamda gerçekleştiği için, hafızalarımızda “Portakal 
Kokulu GİS” olarak yer aldı.

Çukurova Patoloji’nin düzenlediği GİS kursu eğitimcileri bir arada.

Dermatopatoloji Çalışma Grubu

•	 25-26 Mart 2017 Anadolu Patoloji Derneği işbirliği ile Trabzon’da düzenlenen “Mikozis Fungoides” 
kursunu düzenledi.

•	 6 Mayıs 2017’de Acıbadem Maslak Hastanesi’nde “Problematik Melanositik Lezyonlar” konulu  
çalışma grubu toplantısını düzenledi. 

•	 Oluşturduğu komisyon tarafından seçilen yeni yayınlanmış 10 makaleyi 3 ayda bir Dermatopatoloji 
Çalışma Grubu üyeleri ile paylaştı.

•	 Kongre-kurs katılımları ile ilgili bilgilendirme ve dökümanların paylaşımı yapıldı.

•	 Prof. Dr. Banu Lebe’nin editörlüğünü yaptığı, Prof. Dr. Cuyan Demirkesen, Prof. Dr. Aylin Okçu 
Heper, Prof. Dr. Özlem Erdem, Prof. Dr. Canten Tataroğlu, Doç. Dr. Banu Yaman ve hocalarımızın 
da bölümlerini yazdığı “DERMATOPATOLOJİ-İNFLAMATUAR DERMATİTLER” başlıklı kitap 
yayınlandı.

•	 Prof. Dr. Cuyan Demirkesen’in editörlüğünü yaptığı, Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Prof. Dr. Taner Akalın, 
Prof. Dr. Banu Lebe, Prof. Dr. Özlem Erdem, Prof. Dr. Aylin Heper Okçu, Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz, 
Doç. Dr. Banu Yaman, Doç. Dr. Övgü Aydın ve Prof. Dr. Cuyan Demirkesen’in bölümlerini yazdığı 
“DERİ TÜMÖRLERİ” başlıklı kitap yayınlanma aşamasına getirildi.
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Baş Boyun Çalışma Grubu 

•	 Baş boyun çalışma grubu Orofarenks skuamoz hücreli karsinomlarında yeni değişiklikleri aktarmak 
amacıyla 28 Eylül-1 Ekim 2017 de Sapanca’da yapılan “İstanbul KBB -BBC uzmanları 9. Kongresinde 
“Orofarenks Kanserleri“ paneline katıldı. 

•	 4-7 Mayıs 2017 de Antalya’da yapılan “1.Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde “HPV ve Baş Boyun 
Kanserleri“ konulu sunum yaptı.

Moleküler Patoloji Çalışma Grubu

•	 Çalışma grubu üyeleri yanı sıra federasyonumuz ilgili komisyon üyeleri, dış paydaş dernek tem-
silcileri, klinisyen hocalarımız, Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Hizmetleri Dairesi, Kanser Dairesi 
Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu temsilcilerinin de katılmış olduğu 
“Moleküler Patoloji” Çalıştayı 21 Nisan 
2017 Cuma günü Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Ça-
lıştayda Moleküler Patoloji Eğitimi, 
Moleküler Patoloji Testleri, Kılavuz 
Koordinatörlüğü ve Rapor Formatı, 
Moleküler Patoloji Uygulamaları, Saha 
problemleri ve çözüm önerileri yanı 
sıra disiplinler arası işbirliği ve labo-
ratuarların koordinasyonu konuları ele 
alındı.

•	 13/05/2017 tarihinde Türk Patoloji 
Derneği ile birlikte, “İnteraktif Molekü-
ler Patoloji Kursu” gerçekleştirildi.

Meme Patolojisi Çalışma Grubu

•	 29 Eylül 2017 tarihinde meme patoloji-
si çalışma grubu rehberini güncellemek 
için meme patolojisi konusunda dene-
yimli, farklı birimlerden grup üyelerinin 
katıldığı bir konsensus toplantısı yapıl-
dı. Konsensus toplantısı neticesinde 
güncellenen meme patolojisi rehberi 
kitapçığı web sayfamıza konuldu. Meme rehberi güncelleme toplantısından bir görünüm. 

Moleküler Patoloji Çalıştayı sonrası.
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Kemik Yumuşak Doku Patolojisi Çalışma Grubu

•	 4 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi’nde Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi.

•	 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ege Patoloji Derneği ile  birlikte “Yumuşak Doku Tümörleri” kursu 
düzenlendi.

•	 Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu editörlüğünde “Kemik Tümörleri” kitabı basıma verildi.

Yumuşak doku tümörleri kursu eğitimcileri ve katılımcıları bir arada.

Endokrin Patoloji 
Çalışma Grubu 
Ordu’da kurs 
düzenledi: Sadece 
öğrenmediler bir de 
gezdiler.

Endokrin Patoloji Çalışma Grubu

•	 29 Nisan 2017 tarihinde Anadolu Patoloji Derneği ile birlikte “Olgularla Endokrin Patoloji” kursu 
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

•	 Çalışma grubu başkanı Prof. Dr. Suna Erkılıç yönetiminde her hafta bir grup üyesi tarafından  bir 
ilginç /zor olgu internet ortamında sunuldu, tartışıldı. 
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Hepatobiliyer Patoloji Çalışma Grubu 

•	 2016 Patoloji Kongresinde HPB patolojisi çalışma grubu toplantısında alınan karar doğrultusunda 
‘Türkiye’de ki Safra Kesesi Epitelyal lezyonlarının retrospektif Değerlendirilmesi ve Örnekleme 
Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi: Çok Merkezli Çalışma’ Doç. Dr. Güldal Esendağlı ve Araştırma 
görevlisi Dr. Göknur Akarca tarafından yazıya dönüştürülerek Türk Patoloji Dergisinde yayınlandı.

•	 “Kolesistektomi materyallerinde yeni parça alımının tanıya katkısı: Çok merkezli prospektif çalışma” 
başlıklı çalışma 2017 Patoloji kongresine gönderilerek Poster Sunum olarak kabul edildi. 

•	 Türk Patoloji Derneği ile birlikte düzenlenen “Karaciğer Biyopsileri - Değerlendirmek Gerçekten 
Zor Değil ...“ isimli Karaciğer Patolojisi Kursu, 14 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Bezmi-alem Vakıf 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi.

•	 17-21 Mayıs Antalya’da yapılan 11. Ulusal Hepatoloji Kongresindeki patoloji oturumları organize 
edilmiş ve ‘Türkiye’deki Hepatik Adenomların alt tiplemesi’ konulu çalışma Prof. Dr. Kemal Deniz 
tarafından çalışma grup adına (çok merkezli çalışma olarak) poster olarak sunuldu.

•	 PDF web sitesinde yer alan ‘Makroskopik Örnekleme’ rehberi yenilendi. 

Nefropatoloji Çalışma Grubu

•	 Grup 23-24 Aralık 2017’de Ankara’da nefropatoloji kursu düzenlenmesine karar verdi. “Olgularla 
Nefropatoloji Kursu programı” Ankara Patoloji Derneği web sayfası ile meslektaşlarımıza duyuruldu.

•		 Grubun İstanbul ili üyeleri, yıllardır kendi içlerinde yöresel toplantılar düzenleyerek bir araya 
gelmekte ve olgu paylaşımları ile aktif eğitimi sürdürmektedir. 2016-2017 akademik yılında  
Ankara’daki grup üyeleri de her ay düzenli toplanarak ilginç, eğitici veya güç olgularını gözden 
geçirip, deneyim ve bilgilerini birbirlerine aktarmaya başladılar.

•		 Grup iletişimini google groups aracılığı ile oluşturulan e-mail grubunda yazışmalar ile aktif 
sürdürmektedir.

Nöropatoloji Çalışma Grubu

•	 01.04.2017 tarihinde Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında, 
Dr. Pınar Karabağlı’nın ev sahipliğinde, çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

•	 Nöropatoloji çalışma grubunun bu yıl yabancı konuşmacı getirme hakkı olmamasına karşın, iki 
yabancı konuşmacının kendi olanaklarıyla gelmeleri mümkün olduğundan bu sene kongre kapsa-
mında bir de kurs düzenleniyor. 

Nöropatoloji Çalışma Grubu.
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Hematopatoloji Çalışma Grubu

•	 Ege Patoloji Derneği ile birlikte “Ayırıcı Tanıda Sorun Yaratan Lenfoid Lezyonlar” ve Çukurova 
Patoloji Derneği ile birlikte “Ayırıcı Tanıda Zorluk Yaratan Hematopatoloji Olguları” konusunda 
toplantı düzenledi. 

•	 Türk Hematoloji Derneği 43.Ulusal Hematoloji Kongresi kapsamında “BCR/ABL negative kronik 
miyeloproliferatif neoplaziler“ kursunu düzenledi. 

•	 Çalışma grubu üyeleri ayrıca SH/EAHP ortak çalıştayı, Avrasya Hematoloji, Lösemi Lenfoma Miyo-
loma toplantılarına ve 13. Ulusal Onkoloji Çalıştayı’na katıldılar. 

Pulmoner Patoloji Çalışma Grubu

•	 6-8 Nisan 2017 günlerinde yapılan 
Türk Toraks Derneği Kongresi’nde 
İdiyopatik İnterstisyel Akciğer 
Hastalıkları, Granülomatoz Akciğer 
Hastalıklarında Ayırıcı Tanı, 
Hipersensitivite Pnömonisi, EBUS’ta 
Histopatolojik Değerlendirme, 
Patolog ve Klinisyen Açısından 
Tanıda Sitoloji Materyalleri 
konularında oturumlar düzenledi.

•	 Toraks Derneği web 
sitesinde,“Patolojik tanı hakkında 
ne biliyoruz?” bölümünü hazırladı 
http://www.toraks.org.tr/halk/
pdfs/patolojik-tan%C4%B1-
hakk%C4%B1nda-ne-biliyoruz.pdf Hematopatoloji çalışma grubunun üyelerinden bir grup 

toplantıdan sonra dinleniyor.

Pulmoner patologlardan bir grup toraks kongresinde oturum arasında. 
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Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu

•	 Fetal otopsi ve dismorfik bulgularının tanımlanması üzerine kitap hazırlıklarına başladı.

•	 Türk Patoloji Derneği ile birlikte 11 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da Pediatik ve Perinatal Otopsi 
Kursu düzenledi.

•	 Pediatrik ve perinatal patoloji çalışma grubunun Ankara ekibinin aylık toplantıları yapılmaya devam 
etmektedir.

•	 Önümüzdeki dönem içinde “Plasental patoloji” kitabının yazılmasının gündeme alınması planlan-
maktadır

Pediatrik ve Perinatal Otopsi Kursu’ndan bir görünüm.
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KoMiSYoNlAr

Standardizasyon Komisyonu

•	 Örnek kabul ret kriterleri tekrar gözden geçirildi. Buna ait genel prensipler federasyon sayfasında 
dökümanlar kısmında sunuldu.

•	 Avrupa Patoloji Derneği’nin hazırladığı formalin kullanımına ait belgenin çevirisi yapılarak  
federasyon sayfasında dökümanlar kısmında sunuldu.

•	 Patoloji laboratuvarının kurulum, patolog başına düşen teknisyen sayısı, fiziki alt yapı ve cihaz 
donanımı, insan kaynakları ve kurum organizasyonunu içeren temel başlıklar Sağlık Bakanlığına 
bildirildi. 

•	 Türkiye’de sağlık kurumları patoloji laboratuvarı yıllık biyopsi, sitoloji, hasta sayısı, patologun 
raporladığı yıllık biyopsi, sitoloji sayısını tespit etmek ve bu verilere dayanarak ülkemizde patologun 
incelemesi gereken örnek sayısını standardize etmek adına bir anket çalışması yapıldı. Anketin hedef 
kitlesi kamu ve özel kurumlarda çalışan uzman patologlardı. Anket çalışmasında alınan heterojen 
sonuçlar standartizasyon konusunda yaşanan zorlukları ortaya koymaktadır. Bu anket sonuçlarını 
içeren sunum Dr. Samir Abdüllazade tarafından Kongre programı içinde sunulacaktır. 

•	 Ayrıca aşağıdaki konularda çalışma planlandı.

1. Tamponlu formaldehidin rutin pratiğimizdeki önemi nedeniyle federasyon portalından 
paylaşılmak üzere tamponlu solüsyon hazırlama kılavuzu.

2. Kullanılan kimyasal/laboratuvar sarf ve kit malzemelerinin yılık ihtiyaç miktarı, depolanması, 
sipariş verme takvimi, miad kontrolü ve satın alma fiyatlarının mukayesesini içeren stok 
yönetimine ilişkin çalışma. 

Asistan ve Genç uzman Komisyonu

•	 Türkiye’deki patoloji asistanlarının ve genç uzman patologların edindikleri tecrübelere ve 
eğitimlerine dair veri tabanı oluşturulması adına; bu konuda ESP’nin uyguladığı anketin tercüme ve 
modifiye edilerek kullanılması kararlaştırıldı. 70 sorudan oluşan oldukça ayrıntılı ve özellikle farklı 
merkezlerdeki başta patoloji eğitimi ile ilgili olmak üzere pek çok konuda fikir vermesi amaçlanarak 
‘’asistan ve genç uzman’’ anketi hazırlandı. Federasyonun mail sistemi ve sosyal medya aracılığı 
ile duyurusu yapılarak uygulandı. Toplam yanıt sayısı 230; tam yanıt sayısı 137 olarak sonuçlandı. 
Anket PDF-YK toplantısında sunuldu ve tartışıldı daha sonra federasyon sitesinde yayınlandı.

•	 Avrupa Patoloji Derneği asistan komisyonu meslekte ilk 5 yılında bulunan uzman hekimlere de açık 
olduğu için, federasyonumuz asistan komisyonu da genç uzman hekimlerin katılımı ve katkılarına 
açıldı. Genç uzman hekimlerin sorun ve talepleri, genişletilmiş yönetim kurulunda dile getirilmeye 
başlandı.

•	 Avrupa Patoloji Derneği bünyesinde kurulan asistan komisyonu için ülkemizden de gönüllü ve 
ilgili temsilciler seçilerek görevlendirildi ve her sene Avrupa Patoloji kongresindeki ESP Asistan 
Komisyonu toplantısına katılan bu temsilcilerden konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili 
bilgiler alındı ve toplantı raporu talep edildi.

Asistan komisyonu başkanımız PDF-yönetim kurulu 
toplantısında.

Asistan komisyonumuz eski ve yeni başkanları bir 
arada.
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•	 Komisyonun devamlılığını sağlamak için her mevcut asistan temsilcilerine ek olarak birer tane daha 
temsilci seçimi yapıldı .

•	 “Türkiye’de Patoloji’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Bir Durum Saptaması 2017” ismi ile 
hazırlanan ve web sitesinde yer alan dökümanın hazırlanması sırasında patolojideki genel sorunları 
ve çözüm önerilerini tartışan alt gruplar için komisyonumuzdan hemen her başlık için en az bir 
asistan ve/veya genç uzman katılımı sağlandı.

Etik Komisyonu

•	 Üyelerimizce iletilen etik sorunlarla ilgili raporlar hazırlandı. 

•	 Araştırmalarda arşiv materyalinin kullanımına ilişkin sık olarak sıkıntılar yaşandığı duyumları  
alındığından bu konunun tartışılacağı “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Biyolojik 
Örneklerle Yapılacak Bilimsel Araştırmalar” başlıklı panel kongre programına konuldu.

Ücretlendirme Komisyonu

•	 TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) 2017 listesindeki puanlarda çalışma grubu 
başkanlarından görüş alınarak gerekçeleri ile birlikte değişiklikler önerilmiş. Bu öneriler TTB 
tarafından kabul edilmiş, TTB-HUV’da ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

•	 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli ortamlarda bir araya gelinerek 
SUT uygulamalarında değişiklikler talep edilmiştir. Bu önerilerin bir kısmı olumlu karşılanmış 
olmakla birlikte, süreç yavaş ilerlemektedir.  Çalışmanın bitimini takiben sonuçların Fiyatlandırma 
Komisyonuna sunulacağı bildirilmiştir. 

•	 “Patoloji açısından performansa dayalı ek ödeme; Sorunlar, çözümler, beklentiler” isimli, başkanlığını 
Dr. Esra Erden’in yapacağı, konuşmacı olarak Patoloji uzmanlık alanını temsilen Ücretlendirme 
Komisyonu Üyesi Dr. Selver Özekinci, Sağlık Bakanlığını temsilen Dr. Ercan Özgül’ün katılacağı 
bir panel planlanmıştır. Bu panelde Ücretlendirme Komisyonuna en sık ve yaygın bir sorun olarak 
bildirilen “Patoloji uzmanlarının performans sistemi içerisinde ürettikleri işin performans puanın 
emeklerini yansıtmadığı ve diğer uzmanlık branşlarına oranla emek/puan oranın düşük olduğu” 
konusunun tartışılması, aydınlatılması ve çözüm önerilerinin bulunması amaçlanmaktadır. Ayrıca 
bu panelde ülke genelinde 305 hastanede çalışılan Patoloji uzmanlarının hazırladığı, kongrede 
bir başka oturumda sunulacak olan “Patoloji  ve Performans: Durum Tespiti: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” konulu çalışmadaki veriler paylaşılarak, Bakanlık temsilcisinin de bulunduğu ortamda 
geniş bir patolog kitlesine hitap edecek bir tartışma ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu 
toplantıya geniş katılımınızı bekliyoruz.

Sosyal Medya Komisyonu

•	 Patoloji Dernekleri Federasyo-
nu bünyesinde 16 Eylül 2017 
tarihinde patoloji ve patologların 
tanınırlığı konusunda çalışmalar-
da bulunmak üzere Sosyal Medya 
Komisyonu kuruldu.

•	 Ulusal Patoloji Kongresi süre-
cince Twitter üzerinde yapılacak 
paylaşımlarda hem istatistikleri 
hesaplamada yardımcı olması 
hem de kullanıcıların rahatlıkla 
ulaşabilmesi amacıyla ulusal ve 
uluslararası patologların rahatça 
kullanabileceği #TCPAntalya2017 
ve #TurkPath ile yayınlanacaktır. 
LÜTFEN İZLEYİN ve YAYINLA-
YIN.

•	 Türk Patoloji Dergisi’nin 
tanıtımı için Twitter hesabı 
oluşturulmuştur. @Turk_J_Path 
adresinden izleyebilirsiniz. Sosyal Medya Komisyonu (SoMe) kurulur kurulmaz faaliyetlerine 

bir resim yarışması ile başladı.



11

•	 Kongre sırasında ödülleri verilmek ve sergilenmek üzere  PathArt” mikroskobik fotoğraf yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 48 eserin çoğu ABD’den, Meksika’ya, Hindistan’dan, Tunus’a 
yabancı ülkelerden olup, kazananlar kongrede açıklanacaktır. Yarışmaya katılan tüm eserler 
kongre sırasında sergilenecektir. Yarışma fotoğrafları Türk Patoloji Dergisi’nin Facebook sayfasında 
sergilenmiş ve bu sayede çoğu yurtdışından olmak üzere 20.000 kişi tarafından görülmüş ve dergi 
sayfası tamamına yakını yurtdışından olmak üzere 400 civarında yeni takipçi kazanmıştır.

Kanser Kayıtçılığı Komisyonu

•	 26. Ulusal Kongrede katılımcılara dağıtılan “Kanser Kayıtçılık Anketi“ PDF web sayfasından da 
yayınlandı. Anket sorularını cevaplayan 402 gönüllü katılımcının verileri değerlendirilerek PDF 
web sayfasında ilan edildi, poster olarak kongre sunumuna hazırlandı ve makale olarak yazılmasına 
başlandı.

•	 Bu kongrede de bir oturum hazırlayan komisyon ‘Collage of American Pathologists-CAP’ ile  
telekonferans da yapacak .

•	 Ülkemizin kanserle mücadele stratejisinde Sağlık Bakanlığı ile aktif etkileşim içinde bulunarak; uzun 
dönemde ‘nüfus tabanlı kanser kayıtçılığı’ ile bütünleşmeyi, MECC ile IARC’ın Globocan verilerine 
girebilmeyi ve insidans yanısıra mortalite oranlarında da sağlıklı veriler elde etmeyi amaçlıyor. 

YETErliK Kurulu
•	 Yeterlik Kurulu geçtiğimiz yıl içinde çalışmalarını hızla sürdürdü. Bu sene yeterlik sınavlarının 

üçüncüsünü kongremiz içerisinde gerçekleştiriyoruz. Sınava giderek artan ilginin önümüzdeki 
senelerde daha da güçleneceğini düşünüyoruz.

•	 Uzmanlık eğitim programı bu sene içinde yenilenerek asistan karnesi gibi ekleri ile birlikte web 
sitemizde yerini aldı (http://www.turkpath.org.tr/files/CEP_Nisan.pdf).

•	 Uzmanlık eğitimin akreditasyonu için geçtiğimiz yıl boyunca yapılan çalışmalarla, 2018’den itibaren 
patoloji uzmanlık eğitiminin akreditasyonuna geçilmesi amaçlandı. Önce Akreditasyon Yönergesi’ni 
hazırlayan ilgili komisyon, daha sonra Patoloji Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları üzerinde 
çalıştı. Öte yandan Akreditasyon için başvuracak kurumların hazırlayacakları “Öz Değerlendirme 
Raporu” için kılavuz formu oluşturdu. Akreditasyon için başvuran kurumların ziyareti sırasında 
değerlendirilecek belgeler ve görüşmelerde irdelenecek başlıklardan oluşan formlar hazırlandı. 
Ziyaretlere katılacak eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin bilgilendirilmesi için 17 Kasım günü  
kongremizde bir panelde akreditasyon süreci hakkında kongre katılımcılarına bilgi verilecektir.

Tıbbi Patoloji Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyon üyelerinden bir grup, bir çalışma toplantısının sonrasında 
birarada.
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Sınav Komisyonu sorular üzerinde çalışıyor.

Eğitimin akreditasyonu için çalışanlara sınırlar, mesafeler engel olamadı. 
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Bu rapor 100 kişinin ortak aklının 
eseri

Türkçe Güncel Patoloji Dergimiz Yayında

Yazılarınızı Bekliyoruz


