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Türkiye'de Dermatologların Mesleki Amaçlı
‹nternet Kullanımı
‹kbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endo¤ru
Haydarpafla Numune E¤itim ve Arafltırma Hastanesi Dermatoloji Klini¤i

Özet
Bu arafltırma Türkiye'deki dermatologların tıbbi amaçlarla internet kullanımlarını inceleyen ilk çalıflmadır. Çalıflmada, 15 sorudan oluflan bir anket formu, Türkiye genelinde, uzmanlık ö¤rencileri dâhil aktif çalıflan tüm dermatologlara gönderildi. Sorular,
internet kullanımının detayları, ne ölçüde kullanıldı¤ı ve internete verilen mesleki önem hakkındaydı. 2004 yılı kayıtlarına göre
dermatologların %63'ü (713) anket formlarını tamamlayarak teslim etti. Katılımcıların %85'i internet kullanıyordu. Kadınlar ile
erkekler arasında internet kullanımı açısından fark bulunmazken artan yaflla kullanımın azaldı¤ı saptandı. E¤itim kurumlarında
çalıflan dermatologlar interneti daha fazla kullanıyordu (p<0,0001). ‹nterneti en çok kullananlar, sırasıyla asistanlar, akademisyenler ve uzmanlardı. Bu gruplar arasında saptanan fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0166). Dermatologların büyük
bir kesimi (%61,5) internet için kiflisel ödeme yapıyordu ve internet erifliminin bafllıca amacı hastaların tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi için kaynak aramak olarak belirlendi. Mesleki amaçlarla, internete ayrılan süre (ort: 58,8 dk) ve basılı kaynaklara ayrılan süre (ort: 56,8 dk) hemen hemen eflitti. Akademisyenlerin internette geçirdikleri süre asistan ve uzmanlarla karflılafltırıldı¤ında anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0,001). Di¤er yandan, asistanlar ve akademisyenlerin basılı kaynakları okumak için harcadıkları zaman aynıydı ve uzmanlara göre daha uzundu (p<0,001). Kiflisel on-line dergi aboneli¤i %47, kurumsal abonelik %52 olarak bildirildi. Türkiye'deki dermatologların %15'i internet aracılı¤ıyla halktan gelen soruları cevaplandırırken, %17'si de bu ortamda konsültasyon yaptı¤ını belirtti. Dermatologlar internetin meslek yaflamlarındaki önemini 10 üzerinden ortalama 8 olarak
de¤erlendirdiler. Sonuç olarak bu çalıflma, dermatologların önemli bir kısmının tıbbi amaçlarla internet kullandı¤ını göstermifltir. Dermatologlar içinde de, daha genç grubun, e¤itim kurumlarında çalıflanların ve akademik görevleri olanların di¤erlerine
göre interneti daha çok ve daha uzun sürelerle kullandıkları belirlendi.
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Summary
The presented study is the first, investigating the medical use of internet among dermatologists in Turkey. In this study, a questionnaire was sent to dermatologists including residents in practice, throughout Turkey in 2004. The questions were about the
details of internet usage, to what extent it is used, and professional importance given to it. The questionnaires were picked from
713 dermatologists who make up sixty-three percent of the all the registered dermatologists in 2004. Eighty-five percent of the
respondents had access to the internet and there was no difference between men and women. Increasing age was relevant to
decreasing usage. Dermatologists working at educational institutions were using internet more (p<0,0001). Residents, academicians and specialists showed different rates in order of decreasing frequency, which were statistically significant (p<0,0166). A
large proportion of dermatologists (61.5%) paid for internet on personal basis, and the major aim of internet access was to find
references for patient’s diagnosis, differential diagnosis and therapy. The time spent for professional purposes, on the internet
(mean: 58,8 minutes/day) and printed material (mean: 56,8 minutes /day) was nearly equal. The reported time spent at internet
by the academicians were significantly more when compared to residents and specialists (p<0,001). On the other hand, time
spent on printed material was same for residents and academicians and significantly longer than specialists (p<0,001). The institutional subscription for on-line journals was 52%. Dermatologists in Turkey were answering public questions (15%) and performing consultations (17%) via internet. The dermatologists gave an average score of 8 out of 10, for the professional importance of internet. This study shows that a large proportion of dermatologists, particularly the ones working at educational institutions and the academicians use internet for medical purposes, more and longer than the others.
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Günümüz teknoloji dünyas›nda h›zla artan bilginin, gerek yaz›l› gerekse görsel olarak aktar›m›, internet arac›l›¤›yla kolayca sa¤lanabilmektedir. Buna paralel olarak t›p biliminde ve
uygulamalar›nda da yeni bir dönemin bafllad›¤› tart›fl›lmaktad›r. Hekimler ve tabii dermatologlar da, mesleki bilgilerini yenilemek, meslektafllar›yla bilgi al›flveriflinde bulunmak ve hastalar›yla irtibat kurabilmek için giderek artan oranlarda internet kullan›m›na ihtiyaç duymaktad›rlar1. Teledermatoloji, deri hastal›klar›n›n tan›s›nda görsel bulgular›n önemli pay› olmas› ve bunlar›n internet teknolojisi ile tafl›nabilirli¤i nedenleriyle, sa¤l›k alan›nda çok önemli bir araç olmaya adayd›r2,3.
fiimdiye kadar Türkiye'deki dermatologlar›n mesleki anlamda
interneti ne derecede kulland›klar›n› bildiren herhangi bir
araflt›rma bulunmamaktad›r. Bu araflt›rmada, dermatologlar›n internet kullan›m oranlar›, eriflim yollar›, mesleki olarak
hangi amaçlarla ve ne süre ile internet kulland›klar›, klasik bilgi kaynaklar›n› okumak için ne kadar süre ay›rd›klar›, internet
ortam›nda dergi ya da siteye abonelik oranlar›, hastalardan
gelen sorular› internet ortam›nda cevapland›r›p cevapland›rmad›klar›, hekimler aras› konsültasyon oranlar› ve bu teknolojik araca mesleki anlamda verdikleri önem hakk›nda bilgi
edinilmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
Araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan ve toplam 15 sorudan
oluflan anket formu, Eylül-Kas›m 2004 tarihleri aras›nda, bir
ilaç firmas› arac›l›¤›yla Türkiye genelinde asistan uzman ayr›m› yap›lmaks›z›n, halen çal›flmakta olan dermatologlara gönderilmifl ve toplam 743 yan›t al›nm›flt›r. Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤i verilerine göre 2004 y›l› itibariyle Türkiye'de
toplam 1168 dermatolog bulunmaktad›r.
Anket formunda yafl, cinsiyet, çal›fl›lan il veya ilçe, kurum,
mesleki statü, internet kullan›m›, eriflimin hangi yolla sa¤land›¤›, internete baflvuru amaçlar›, mesleki amaçl› internet kullan›m süresi, mesleki amaçl› bas›l› yay›nlar›n okunma süresi,
mesleki amaçl› online dergi ve/veya site aboneli¤i, bu yolla
halktan veya hekimlerden gelen sorular›n cevapland›r›lmas›,
bu amaçla kullan›lan materyallerin niteli¤i ve son olarak meslek yaflam›nda internet kullan›m›n›n öneminin de¤erlendirilmesi hakk›nda sorular bulunuyordu.
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Anket formu dermatologlara verilerek kendileri taraf›ndan
doldurulmas› istenmifl ve kapal› zarf ile teslim al›nm›flt›r. Veri
ifllenmesi s›ras›nda baz› formlar›n eksik dolduruldu¤u görülmüfltür. Bütün sorular›n eksiksiz olarak cevapland›r›ld›¤› anket say›s› 347'dir.Bu durumda de¤erlendirmeler, her soru için
ayr› ayr› olmak üzere, o soruya cevap verenlerin tümü göz
önünde bulundurularak yap›lm›flt›r. ‹statistikî de¤erlendirmede kullan›lan yöntemler, verilerin özelli¤ine göre seçilmifl ve
bulgular bölümünde belirtilmifltir.

Bulgular
Anket formlar› Türkiye genelinde kay›tl› bulunan 1168 dermatoloji uzman›n›n 743'ü (%63) taraf›ndan yan›tland›. Cinsiyetini belirten 580 kat›l›mc›n›n 365'i (%62,9) kad›n, 215'i
(%37,1) erkekti. Anketteki yafl bölümünü dolduran 521 kat›l›mc›n›n yafl ortalamas› 37,5 (SD ±9,2, yafl aral›¤›: 24-75) idi. Çal›flmaya kat›lan hekimlerin % 26,3'ü (n=192) Marmara Bölgesi'nde, % 16,7'si (n=122) Ege Bölgesi'nde, % 4,8'i (n=35) Karadeniz Bölgesi'nde, % 9,6's› (n=70) Akdeniz Bölgesi'nde, %
4,0'› (n=29) Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde, % 4,9'u (n=36)
Do¤u Anadolu Bölgesi'nde, % 33,8'i (n=247) ‹ç Anadolu Bölgesi'nde yafl›yordu. Formu dolduran 743 kat›l›mc›n›n 629'u
(%85,2) internet kulland›¤›n› bildirdi. Kad›n ve erkekler aras›nda internet kullan›m oranlar› aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmazken (Kad›nlarda: %85,9; Erkeklerde: %80,4; p=0,08,
χ2), internet kullan›m›n›n artan yaflla ters orant›l› olarak de¤iflti¤i dikkati çekti. (fiekil 1) Yaflan›lan co¤rafi bölgeye göre dermatologlar›n internet kullan›m oranlar› da baz› farkl›l›klar
göstermekteydi. (fiekil 2) Ancak, veri da¤›l›m› uygun olmad›¤›ndan istatistiksel analiz yap›lamad›.
E¤itim veren kurumlarda çal›flan dermatologlar›n %92,4'ü di¤er dermatologlar›n ise %74,9'u internet kullanmaktayd›. Bu
fark istatistiksel olarak ileri derecede anlaml›yd› (p<0,0001,
χ2). Asistanlar›n %99,5, uzmanlar›n %77,8, ö¤retim üyelerinin
ise %93,9 oran›nda internet kulland›klar› görüldü. Bu 3 grup
χ2 testi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda p<0,0001 bulundu. Gruplar kendi aralar›nda χ2 testi ile karfl›laflt›r›ld›, Bonferroni düzeltmesi
ile p<0,0166 ise anlaml› olarak de¤erlendirildi. Sonuç olarak
bu üç grup, internet kullan›m oranlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda her grup aras›nda ayr› ayr› anlaml› istatistiksel fark bu-
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fiekil 2: Dermatologlar›n co¤rafi bölgelere göre internet kullanma oranlar›
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lundu. (Asistan ve uzmanlar için p=0,0001, asistan ve ö¤retim
üyeleri için p=0,008-Fisher'in kesin testi, uzman ve ö¤retim
üyeleri için ise p<0,0001 olarak bulundu.) Öte yandan internet
kullanmad›¤›n› bildiren 107 dermatolo¤un %69,1'inin e¤itim
vermeyen kurumlarda, %26,2'sinin Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l›
e¤itim kurumlar›nda, % 4,6's›n›n ise üniversite hastanelerinde
görev yapt›¤› saptand›.
Dermatologlar internet eriflimini %61,5 oran›nda evde ve iflyerlerinde kendilerine ait olan bilgisayarlarda, ücretini kendileri karfl›layarak sa¤lamaktayd›. ‹flyerinde kendilerine tahsis
edilmifl (%18,7) ya da ortak kullan›lan bilgisayarlarda (%18,7)
ücretsiz internet eriflimi olan dermatologlar ise %38,5 ile az›nl›ktayd›.
Mesleki aç›dan internet kullan›m amaçlar› ise ço¤unlukla hastal›klara yönelik tan›, ay›r›c› tan› ve tedavi konular›nda bilgi
araflt›rmak (%78,4), mesleki toplant›lardan haberdar olmak
(%71,9), seminer, makale, ders vb faaliyetler için kaynak aramak (%67,4) fleklinde ifade edildi.
‹nternet kullanan dermatologlar›n mesleki amaçl› günlük ortalama internet kullan›m süresi 58,8 dakika olarak hesapland›. Bas›l› kaynaklardan, mesleki bilgi edinmek için ayr›lan günlük ortalama süre ise 56,8 dakikayd›. Tüm hekimler için mesleki bilgi edinmek amac›yla internet kullan›m›na ayr›lan günlük
ortalama süre ve bas›l› kaynaklar›n okunmas› için ayr›lan günlük ortalama süre karfl›laflt›r›ld›¤›nda, aradaki fark istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi (p=0,807, Ba¤›ml› gruplarda T testi). Internet eriflimini ço¤unlukla ücretli olarak sa¤layan dermatologlar›n mesleki bilgi edinmek amac›yla ortalama internet
kullan›m süresi 43,8 dakika (SD ±36,8) ço¤unlukla ücretsiz olarak sa¤layanlar›n ise 70,4 dakika (SD ± 53,9) idi. Bu 2 grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda aradaki fark istatistiksel olarak ileri derecede
anlaml›yd›. (p<0,001, Ba¤›ms›z gruplarda T Testi) Mesleki
amaçl› günlük ortalama internet kullan›m süresi asistanlar,
uzmanlar ve ö¤retim elemanlar› için s›ras›yla ortalama 53,8
dk, 51,6 dk, 89,7 dk idi. Bu 3 grup aras›nda istatistiksel olarak
ileri derecede anlaml› fark saptand›. (p<0,001 , Tek yönlü Anova) Gruplar Post Hoc Tukey HSD testi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu
fark›n asistanlarla ö¤retim elemanlar› (p< 0,001) ve uzmanlarla ö¤retim elemanlar› aras›nda (p< 0,001) anlaml› oldu¤u,
asistanlar ve uzmanlar aras›nda ise anlaml› bir fark bulunmad›¤› saptand› (p=0,38). Bas›l› kaynaklar için ayr›lan günlük ortalama süre ise asistanlar, uzmanlar ve ö¤retim elemanlar› için
s›ras›yla ortalama 67,9 dk, 49,9 dk, 72,0 dk idi. Bu 3 grup istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda aradaki fark ileri derecede
anlaml› idi.(p< 0,001, Tek yönlü Anova). Gruplar Post Hoc Tukey HSD testi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise bu fark›n asistanlarla
uzmanlar aras›nda (p<0,001) ve uzmanlarla ö¤retim elemanlar› aras›nda (p<0,001) anlaml› oldu¤u, asistanlarla ö¤retim
elemanlar› aras›nda ise anlaml› bir fark bulunmad›¤› saptand›
(p=0.746)
‹nternet kullanan ve ilgili soruyu yan›tlayan 611 dermatolo¤un 288'inin (%47) çevrimiçi (online) dergi ya da siteye aboneli¤i mevcuttu. Bunlardan 126's›n›n (%43) kiflisel, 150'sinin
(%52) kurumsal, 12 (%4) dermatolo¤un ise hem kiflisel hem
de kurumsal aboneli¤i bulunmaktayd›. Kurumsal aboneli¤e
sahip toplam 162 dermatolo¤un 130'u (%80) üniversite, 19'u
(%11) ise e¤itim hastanesi mensubuydu.
‹nternet kullanan ve mesleki durumunu belirten 598 dermatologdan, 5'i (%5) asistan, 60'› (%63) uzman, 30'u ö¤retim eleman› toplam 95'i (%15) internet arac›l›¤›yla, halktan gelen
www.turkderm.org.tr
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mesleki sorular› cevaplad›klar›n› belirtmifllerdi. Sorular›n cevapland›r›lmas›nda büyük ço¤unlukla (%69) yaln›z elektronik
posta yolu kullan›lmaktayd›.
“‹nternet arac›l›¤›yla konsültasyon yap›yor musunuz?” sorusunu cevaplayan 600 dermatologdan 100'ü (%17) evet yan›t›
vermiflti. ‹nternetten yap›lan konsültasyonlar da yine büyük
ço¤unlukla elektronik posta yöntemiyle (%78) yap›lmaktayd›.
‹nternet kullanan 629 dermatologdan 595'i internet kullan›m›n›n meslek yaflam›ndaki önemini rakamsal olarak belirtmiflti. Bu rakamlar›n ortalamas› 8,0 (0: hiç önemi yok, 10: çok
önemli) olarak bulundu. Bu 595 hekimden 461'i cinsiyetlerini
belirtmiflti ve buna göre kad›nlar (n=296) için bu rakam 8,1 erkekler (n=165) için ise 7,9 idi. Cinsiyetler aras›nda internetin
mesleki önemi karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel anlaml›l›k saptanmad›. (p>0,05, p=0,233 Mann Withney U)

Tart›flma
Internet, insanlar›n her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaflma ve ona kolayca ulaflma" istekleri sonras›nda ortaya ç›km›fl bir teknolojidir. Bu teknoloji yard›m›yla insanlar pek çok alanda bilgiye kolay, ucuz, h›zl› ve güvenli bir
flekilde eriflebilmektedir. 2005 y›l› verilerine göre ülkemizde
internet kullan›c› say›s› 7.270.000 olarak hesaplanmaktad›r ve
nüfusa göre internet kullan›m›nda dünyada 24. s›rada yer almaktay›z4.
Bilindi¤i kadar›yla çal›flmam›z, Türkiye genelindeki dermatologlar›n internet kullan›m›n› de¤erlendiren ilk araflt›rmad›r.
Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤i, 2004 y›l› kay›tlar›na göre
Türkiye genelinde toplam 1168 dermatolog bulunmaktad›r.
Bu çal›flmada halen hekimlik yapan dermatologlara ulafl›lmas› tasarlanm›flt›r. Ancak bu say› kesin olarak bilinmemektedir.
Çal›flman›n tasar›m› gere¤i ilaç firmas›nca ziyaret görmekte
olan, dolay›s›yla aktif olarak çal›flmaya devam eden toplam
743 dermatolog anket formunu doldurmufltur. Buna göre
tüm dermatologlar›n % 63'üne ulafl›lm›flt›r; ve aktif çal›flmakta olan dermatologlar›n büyük ço¤unlu¤u oluflturdu¤u söylenebilir.
Ülkemizde internet kullan›m› ile ilgili baz› çal›flmalar mevcuttur. Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E)'nün 2004 y›l› Nisan- Haziran döneminde toplam 24.702 kifli ile görüflerek yapm›fl oldu¤u anket çal›flmas›na göre internet kullan›m oran› %13.25'tir.
Cinsiyet ve yafl gruplar› dikkate al›nd›¤›nda internet kullan›m
oran›n›n en yüksek oldu¤u yafl grubu kad›n ve erkeklerde 1624 olarak belirlenmifltir. Tüm yafl gruplar›nda bu oran erkeklerde yüksek ç›karken, internet kullan›m oranlar› yafl ilerledikçe düflüfl göstermifltir. Buna göre internet kullanan erkeklerin
oran› 16-24 yafl grubunda %38,3, kad›nlar›n oran› ise %15,95
olarak belirlenmifltir. 65-74 yafl grubunda internet kullanan
erkeklerin oran› %0,88, kad›nlar›n oran› ise %0,06 olmufltur5.
Yaklafl›k ayn› dönemde yap›lm›fl olan çal›flmam›zda, Türkiye'deki dermatologlar aras›ndaki internet kullan›m oran›n›n
(%85,2) Türkiye geneli internet kullan›m oran›ndan (%13,95)
çok daha yüksek olarak bulunmufltur. Türkiye genelinde, tüm
yafl gruplar›nda erkekler kad›nlara göre internet kullan›m›
aç›s›ndan belirgin olarak ilerdeyken, dermatologlar aras›nda
cinsiyet aç›s›mndan böyle bir fark saptanmam›fl, aksine kad›nlardaki kullan›m oran›n›n daha yüksek oldu¤u bulunmufltur.
D‹E verilerine benzer flekilde dermatologlar aras›nda da yafl
ilerledikçe kullan›m oranlar› azalmaktad›r. Bu durum e¤itim
durumu, gelir düzeyi ve yafl›n internet kullan›m›n› do¤rudan
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etkiledi¤ini düflündürmektedir. 2001 y›l›nda yap›lan ve ‹ngiltere, Norveç ve ‹sveç'te yaflayan dermatologlar› kapsayan baflka bir anket çal›flmas›nda hekimlerin %95 oran›nda internet
eriflimine sahip olduklar› belirlenmifltir6. Bu oran Türk dermatologlar›na göre (%85) daha yüksek olmakla beraber internet
erifliminin Türkiye'de 1993 y›l›ndan beri sa¤lanabildi¤i düflünüldü¤ünde al›nan mesafe önemlidir7.
Çal›flmam›zda, yaflan›lan co¤rafi bölgeye göre dermatologlar›n internet kullan›m oranlar› da baz› farkl›l›klar göstermekteydi. ‹statistiksel test yap›lamasa da Do¤u Anadolu ve Güney
Do¤u Anadolu bölgelerinde saptanan %97,2 ve %93,1 gibi
internet kullan›m oranlar›, sosyo-ekonomik düzeyi daha ileri
olan di¤er bölgelere göre daha yüksektir. Bu durum, bu bölgelerde internetin bilgiye ulaflmada di¤er bölgelere göre daha öncelikli bir araç oldu¤unu düflündürmektedir.
Anket çal›flmas›na kat›lan dermatologlar›n yaklafl›k %60'›n›n
üniversite ve di¤er e¤itim hastanelerinde, %40'›n›n ise sadece
hizmet sektöründe görev yapt›¤› tespit edildi. Türkiye genelinde dermatologlar›n çal›flma alanlar› ile ilgili ayr›nt›l› veriler
bulunamad›¤›ndan bu rakamlar›n genel durumu tam olarak
yans›tt›¤› tart›flmal›d›r. Çal›flman›n tasar›m› gere¤i anket
formlar›n›n ilaç firmas› taraf›ndan da¤›t›lmas› göreceli olarak
büyük ünitelere öncelik verildi¤ini ve tek tek hizmet vermekte olan hekimlerden bir k›sm›na ulafl›lamad›¤›n› düflündürmektedir. E¤itim veren kurumlarda çal›flan dermatologlar›n
%92,4'ü di¤er dermatologlar›n ise %74,9'u internet kullanmaktayd›. Bu fark istatistiksel olarak ileri derecede anlaml›yd›
(p<0,0001, χ2). E¤itim hastanelerinde makale saatleri, seminer, konferans, ders haz›rlanmas›, makale yaz›m›na yönelik
faaliyetlerin yo¤unlu¤u ve ayr›ca tan› ve tedavisinde zorluk
çekilen hastalar›n sevk edilmesi nedenleriyle internetten bilgi
ulafl›m› ihtiyac›n›n fazla olmas› do¤ald›r. Nitekim bu ünitelerde çal›flan dermatologlar›n internet kullan›m oranlar›n›n daha fazla oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca asistanlar, uzmanlar ve
ö¤retim görevlileri, internet kullan›m oranlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda her grup aras›nda ayr› ayr› anlaml› istatistiksel
fark bulundu. Bu fark›n, asistanlar ve ö¤retim görevlilerinin,
e¤itim alan ve veren olarak bilgiye ulaflma ihtiyaçlar›n›n daha
fazla olmas›ndan kaynakland›¤› düflünüldü.
Bu çal›flmada dermatologlar›n internet eriflimini ço¤unlukla
(%61,5) evde ve iflyerlerinde kendilerine ait olan bilgisayarlarda, ücretini kendileri karfl›layarak sa¤lad›klar› tespit edildi.
2004 y›l› itibar›yla kurumsal internet a¤›n›n henüz istenilen
düzeyde olmad›¤› görülmektedir. Günümüzde internet çal›flma hayat›n›n vazgeçilmez bir ögesi olma yönünde h›zla a¤›rl›¤›n› artt›rmaktad›r. Bilgiye h›zla ulaflman›n ve kullanabilmenin herkes gibi dermatologlar aç›s›ndan da önemi yads›namaz. Nitekim dermatoglar›n da mesleki konular› araflt›rma ve
aktarma konular›na önem vermekte ve çal›flt›klar› kurumlardan ba¤›ms›z olarak bu sorunu çözmeye yönelmektedirler. fiu
anda iflyerinde kendilerine tahsis edilmifl ya da ortak kullan›lan bilgisayarlarda ücretsiz internet eriflimi olan dermatologlar ise %38,5 ile az›nl›ktad›r. Bu oran›n ifl kalitesini ve verimini artt›rmak aç›s›ndan gelecek y›llarda artaca¤› beklenmektedir.
Çal›flmam›z›n verilerine göre dermatologlar mesleki amaçla
bilgi edinmek için bas›l› kaynaklara günde ortalama 56,8 dakika, internet için de 58,8 dakika zaman ay›rmaktayd›. Aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0,807, Ba¤›ml›
gruplarda T testi). Türkiye, 1993 y›l› Nisan ay›nda oldukça k›-
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s›tl› bir çerçevede küresel internete ba¤lanm›flt›r7. Bu sonuçlar
hayat›m›za göreceli olarak yeni giren internetin k›sa sürede
büyük önem kazand›¤›n› göstermektedir. Oysa Gjersvik ve arkadafllar›n›n 2001 y›l›nda yapt›klar› çal›flmada, ‹ngiliz, ‹sveçli
ve Norveçli dermatologlar›n sadece % 25'i, e¤itimleri için dermatoloji t›p dergilerinin internet bask›lar›n›n önemli oldu¤unu belirtmifllerdir6.
Internet eriflimini ücretli olarak sa¤layan grupla (43,8 dk.) ücretsiz olarak sa¤layan grubun (70,4 dk), mesleki amaçl› ortalama internet kullan›m süreleri aras›nda ortaya ç›kan fark ise
istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.001, Ba¤›ms›z gruplarda T testi). Bu fark ücretsiz eriflim olana¤› olan grubun kaynak aramaya daha çok vakit ay›rabildi¤ini gösterdi. Mesleki
amaçl› günlük ortalama internet kullan›m süresi, asistanlar,
uzmanlar ve ö¤retim elemanlar› için s›ras›yla ortalama 53,8
dk, 51,6 dk, 89,7 dk olarak hesapland›. Bu fark›n, asistanlarla
ö¤retim elemanlar› (p< 0,001), ve uzmanlarla ö¤retim elemanlar› aras›nda (p< 0,001) anlaml› oldu¤u, asistanlar ve uzmanlar aras›nda ise anlaml› bir fark bulunmad›¤› saptand›
(p=0,38). Bu sonuç ö¤retim elemanlar›n›n asistan ve uzmanlara göre daha çok internet bilgi kaynaklar›ndan yararland›¤›
fleklinde yorumland›. Bas›l› kaynaklar için ayr›lan günlük ortalama süre ise, asistanlar, uzmanlar ve ö¤retim elemanlar› için
s›ras›yla ortalama 67,9 dk, 49,9 dk, 72,0 dk olarak bulundu. Bu
fark›n, asistanlarla uzmanlar aras›nda (p<0,001) ve uzmanlarla ö¤retim elemanlar› aras›nda (p<0,001) anlaml› oldu¤u, asistanlarla ö¤retim elemanlar› aras›nda ise anlaml› bir fark bulunmad›¤› saptand› (p=0.746). Bu saptama da bas›l› kaynaklar›n, hem asistanlar hem de ö¤retim görevleri taraf›ndan eflde¤erde önemsendi¤ine ve okundu¤una dikkati çekti. Literatürde anket yöntemiyle yap›lan baflka bir araflt›rmada, Norveç'te
asistan ve uzman dermatologlar›n t›p dergilerini okumak için
haftada ortalama 149 dakika (günde 21,3dk) ay›rd›klar› bildirilmifltir8. Ayn› çal›flmada, hastane ortam›nda çal›flan uzman
hekimlerin mesleki amaçla internet kullan›m süresi muayenehanede çal›flanlara göre belirgin olarak uzun bulunmufltur
(146 dakika). Çal›flma yap›lan y›llar farkl› olmakla beraber Türkiye'de dermatologlar›n hem bas›l› kaynaklara hem de internet kaynaklar›na daha uzun süre ay›rd›¤› izlenmi do¤mufltur.
Çal›flmalar aras›ndaki 3 y›ll›k fark yorum yapmay› güçlefltirmektedir; t›bbi bilgilerin her geçen gün artmas› dermatologlar›n daha çok okumalar›n› uyar›yor olabilir.
‹nternet kullanan ve ilgili soruyu yan›tlayan 611 dermatolo¤un 288'inin (%47) çevrimiçi dergi ya da siteye aboneli¤i mevcuttu. Bu dermatologlardan 126's›n›n (%43) kiflisel, 150'sinin
(%52) kurumsal, 12'sinin (%4) ise hem kiflisel hem de kurumsal aboneli¤i bulunmaktayd›. Bu bulgular dermatologlar›n internet eriflimini % 61 oran›nda kendi bütçelerinden karfl›lad›klar› gibi dergi ve site abonelikleri için de kaynak ay›rd›klar›n› göstermektedir. Çal›flmam›z›n verilerine göre kurumsal
aboneli¤e sahip toplam 162 dermatolo¤un 130'u (%80) üniversite, 19'u (%11) ise e¤itim hastanesi mensubuydu. Ülkemizde üniversiteler d›fl›nda, sa¤l›k bakanl›¤›na ba¤l› olarak
görev yapan e¤itim hastaneleri de dermatoloji uzmanl›k e¤itiminde önemli yer tutmaktad›r. Ancak bu kurumlardaki dermatoloji uzman ve asistanlar›n›n kurumsal abonelik yoluyla
internet eriflimleri üniversitelerdeki meslektafllar›n›n çok gerisindedir.
‹nternet kullanan ve ilgili soruyu yan›tlayan 598 dermatologdan toplam 95'i (%15) internet arac›l›¤›yla, halktan gelen
www.turkderm.org.tr
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mesleki sorular› cevaplad›klar›n› belirtmifllerdir. Benzer flekilde “‹nternet arac›l›¤›yla konsültasyon yap›yor musunuz?” sorusunu yan›tlayan dermatologlardan %17'sinde cevap olumluydu. Gerek sorular›n cevapland›r›lmas›nda gerekse konsültasyonlar›n yap›lmas›nda büyük ço¤unlukla (%69-%78) elektronik posta yolu kullan›lmaktad›r. Gelecekte, konsültasyonlar
ile tan› ve tedavide 2. bir görüfl al›nmas›n›n özellikle mahrumiyet bölgelerinde bulunan hasta ve hekimler için önem kazanaca¤› beklenebilir. Ancak, henüz ülkemizde konsültasyonlar›n az yap›ld›¤› ve kiflisel ya da kurumsal web sitelerinin profesyonel anlamda iletiflim için kullan›m›n›n çok yeni oldu¤unu
gözlemlemekteyiz. fiüphesiz ki teledermatoloji gelecekte ülkemizde de kullan›m alan› bulacakt›r.
‹nternet kullanan 629 dermatologdan 595'inin verdikleri cevaplara göre internet kullan›m›n›n meslek yaflam›ndaki önemi, ortalama 8 olarak hesaplanm›flt›r. Bu sonuç gerek e¤itim
gerekse hastalar›n tan› ve tedavisinde internet kullan›m›n›n
artaca¤›na iflaret etmektedir.
Sonuç olarak bu çal›flma, genç yafl grubu baflta olmak üzere
Türkiye'de dermatologlar›n büyük oranda mesleki amaçlarla
internet kulland›¤›n› göstermektedir. E¤itim kurumlar›nda çal›flan dermatologlar›n ve özellikle de akademisyenlerin interneti di¤er gruplara göre daha s›k ve daha uzun sürelerle kulland›¤› belirlenmifltir. Mesleki bilgi edinmek amac›yla ayr›lan
sürelere bak›ld›¤›nda klasik bas›l› kaynaklar ile internet kaynaklar›n›n eflit paya sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Buna göre
klasik kaynaklar›n % 50 oran›nda internetle yer de¤ifltirdi¤i
söylenebilir. Buna karfl›n çevrim içi aboneliklerin sadece %
50'sinin kurumsal kaynakl› oldu¤u, dermatologlar›n önemli
bir k›sm›n›n ise bu aç›¤› kiflisel ödemelerle karfl›lad›¤› saptanm›flt›r. Sorulara verilen yan›tlar, Türkiye'de internet arac›l›¤›y-
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la t›bbi sorular›n cevapland›r›lmas› veya konsültasyon yap›lmas›n›n henüz belli çevrelerde s›n›rl› kald›¤›n› göstermektedir. ‹nternet, 11 y›l gibi k›sa bir zaman diliminde Türkiye'de
dermatoloji alan›nda büyük bir ivme kazanm›flt›r ki, bu da gelecekte ilerlemelerin artaca¤›na iflaret etmektedir.
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