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2012 yılı Haziran ayında İstanbul’da el-ayak-ağız hastalığı
sıklığında önemli artış
A significant increase in the frequency of hand-foot-mouth
disease in İstanbul in June 2012
Emine Derviş, Mehmet Salih Gürel
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Değerli Meslektaşlarımız;
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin gerçekleştirdiği,
7.Dermatoloji Bahar Sempozyumu sırasında, 12 Nisan
2013 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kurulda önemli
değişiklikler yaşadık. Derneğimizin başkanlığını 16 yıldır
yürüten Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir yorulduğunu söyleyerek
bu seçimde aday olmamıştır. Genel kurul seçimi sonrası oluşan
yeni yönetim kurulunda Prof. Dr. Emine Derviş, Doç.Dr. Mehmet
Salih Gürel, Prof. Dr. Ayşe Kavak, Prof. Dr. Teoman Erdem,
Doç. Dr. Zehra Aşiran Serdar, Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü
ve Uzm.Dr. Çoşkun Acay yer almışlardır. Seçimde eşit oy alan
Prof. Dr. Emine Derviş ve Doç.Dr. Mehmet Salih Gürel dernek
başkanlığını birlikte yürütme kararı almışlardır.
1919 yılında “Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye” adıyla kurulan
derneğimiz ülkemiz dermatolojisini yurtiçi ve yurtdışında
yıllardır başarıyla temsil etmiş ve dermatologlara hizmet
vermiştir. Halen ülkemizin her bölgesinden kayıtlı 1200 uzman
ve asistan üyemiz bulunmaktadır. Ülkemizin dermatoloji
alanında ilk kurulan ve en köklü derneği olan derneğimizin
yönetim kurulu üyeleri olarak bizler Deri ve Zührevi Hastalıklar
Derneğinin misyonunu sürdürmesi ve geliştirilmesi adına ağır
bir sorumluluğun altına girdiğimizin bilincindeyiz. Zira günümüz
mesleki koşullarının hızla hekim aleyhinde gelişmesi ve değişen

sağlık politikaları nedeniyle sorunlar giderek artmaktadır.
Ancak derneğimizin yaşayan gelenekleri ve dayanışmasıyla bu
sorunların üstesinden gelebileceğimize ve meslektaşlarımızın
derneklerine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Derneğimizin
hizmet anlayışı ve ilkelerini yaşatmak birincil görevimizdir.
Yaklaşık 50 yıldır ara vermeksizin devam eden derneğimizin aylık
olgu toplantıları ve 10 yıldır yapılan dermatopatoloji toplantıları
asistan ve uzman hekimlerle eğiticilerin bir araya geldiği
dermatologlar ailesi geleneğini yaşatmaktadır. Toplantılarımız
sayesinde genç ve kıdemli tüm üyelerimiz birbirini tanımakta,
dayanışma ve beraberlik ruhunu kazanmaktadır.
Ülkemizde yaşanan dernek ve kongre enflasyonu içerisinde
ilkelerimizden ödün vermeden lokal çıkarlar değil dermatoloji
alanının genel çıkarları için kararlılığımız devam edecektir.
Derneğimiz dermatolojinin gelişen ve öne çıkan alanlarında
kurslar yapmayı ve üyelerinin her alanda sorunlarına destek
vermeyi sürdürecektir.
Sizlerin ilgi ve destekleri bizlere çalışma şevki verecektir.
Bizlere katkılarınız, eleştirileriniz ve yorumlarınızla lütfen yol
göstermeye devam ediniz.
Saygılarımızla
Emine Derviş, Mehmet Salih Gürel

Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Algün Polat Ekinci, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 414 20 00 E-posta: algunekinci@yahoo.com Geliş Tarihi/Received: 08.07.2012 Kabul Tarihi/Accepted: 17.08.2012
Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi taraf›ndan bas›lm›ﬂt›r.
Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.
www.turkderm.org.tr

