
Nörofibromatozis Sempozyumu Bilimsel Programı 

Türkiye’de NF-1 Hastalarına Klinik Yaklaşım İnteraktif Oturumu: 

KURUMUNUZDA NF-1 HASTALARINI NASIL İZLİYORSUNUZ? 

Başkanlar: Dr. Faik Sarıalioğlu, Dr. İlknur Erol, Dr. Sema Saltık 

 

“Ulusal toplantılar ulusal sorunları çözmek içindir” kavramından hareketle Sempozyumun 

hemen başında ülkemizdeki bugünkü durumu özetlemek açısından “Kurumunuzda NF-1 

Hastalarını Nasıl İzliyorsunuz?” başlıklı interaktif bir oturum konulmuştur. Bu oturum ile  

ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koymak ve ulusal gereksinimlerimizi belirlemek 

amaçlanmıştır. Oturum sonunda katılımcıların sorularından oluşan bir sorular  listesi 

oluşturulacak ve tüm konuşmacılara verilecektir. Sonraki oturumlarda söz alacak 

konuşmacıların kendi konuları ile ilgili sorulara konuşmalarında yanıt vermeleri istenecektir. . 

Standardın dışında bir formatı olan bu oturumda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1. Tıp fakültelerimizde izlenen NF-1 tanılı hasta sayıları ne kadardır? 

2. ICD kodlanmasında hangi sorunlar yaşanmaktadır? 

3. Benign ya da malign tümörlü NF-1 hastaları oranı nedir? 

4. NF-1 hastalarının ana sorunları nelerdir? 

5. Kurumlarımızda NF-1 hastalarını hangi bölüm / bölümler izlemektedir? 

 

Katılımcıların toplantıya gelmeden önce kurumlarındaki durumu değerlendirecek genel bir 

çalışma yapması önerilmektedir. Ortak parametrelerin kullanılması için EK-1’deki  formun 

doldurulması önemlidir. Bu formu gönderen tüm hastanelerden bir kişi toplantıya davet 

edilecektir. Yan dal / ana dal araştırma görevlilerinin çalışmaya katılması önemlidir. Form 

gönderen tüm fakültelerin bu verileri e-poster olarak sunulacak ve Sempozyun Elektronik 

Kitapçığında yer alacaktır. 

 

NF-1 konusunda sunulacak araştırmalar ve vaka raporları da e-yayın olarak kabul 

edilebilecektir. Bilimsel Kurul’ca seçilecek özellikli tam metin bildirilere İnteraktif Oturumda 

7 dakikalık sözel sunum şansı verilecektir. Diğer interaktif oturumlarda sunulacak vakalar 

oturum başkanları tarafından belirlenecektir.  Tam metin bildiri gönderme kuralları için Ek-

1A2ya bakınız. 

 

 

 

 



EK-1 

01.01.2012-31.12.2016 tarihleri arasında   ………..Üniversitesi Tıp Fakültesi ……….  

Hastanesinde tanı alan NF-1 hastalarının temel özellikleri ve kurum alt yapıları 

[Araştırıcılar (örneğin: Erol İ, Yazıcı N, Durdu M, Alkan Ö.) ] 

Veri toplama yöntemi [  ] Bilgi-işlem merkezi kayıtları 

[  ] Hasta dosyaları ve benzer kayıt sistemleri 

ICD10  Q85.0 kodlu toplam hasta sayısı: 

C72.3 kodlu toplam hasta sayısı: 

C72.5 kodlu toplam hasta sayısı: 

D36.1 kodlu toplam hasta sayısı: 

 

 

Kız / Erkek hasta sayıları  

Hastanenizde mevcut anabilim / 

bilim dalları hangileridir? 

[  ] Çocuk Sağlığı [  ] Çocuk Cerrahisi 

[  ] Çocuk Nöroloji [  ] Dermatoloji 

[  ] Çocuk Onkoloji [  ] Göz Hastalıkları 

[  ] Çocuk Ruh Sağlığı [  ] Beyin Cerrahisi 

[  ] Çocuk Nefroloji [  ] Ortopedi-Travma. 

[  ] Çocuk Kardiyoloji [  ] Plastik Rek. Cerr. 

[  ] Çocuk Endokrinol. [  ] Tıbbi Genetik 

[  ] Çocuk Genetik [  ] KBB 

Benign ya da malign tümörü 

mevcut hasta sayıları*  

Nörofibrom: …. Diğer SSS tüm: …… 

Pleksiform nörofibrom: ….. SSS dışı beniyn tümörler: …   

Optik gliom: ….. Malign tümörler: …….. 

Sistemlere / bilim alanlarına 

göre sorunlu hasta sayısı** 

Deri-kozmetik: …… Onkolojik: …… 

Deri – tümörler: ….. Görme: ….. 

Ortopedik : …….. Endokrinolojik: ….. 

Nörolojik : ……. Psiko-sosyal: ……  

 

 Birden çok tümörü olan hastada bir hasta için birden çok seçenek işaretlenmelidir. 

**  Birden çok sistemde sorunu hastada birden çok sistem işaretlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK-1A: TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Kendi alanında ülkemizdeki ilk kapsamlı toplantı olması nedeni ile Sempozyum  

formatına rağmen toplantımızda e-poster tarzında bildiri kabul edilecektir. Kabul edilen bildiriler 

toplantıda e-poster olarak izlenebilecek, Sempozyumun elektronik kitabında yer alacaklardır. Bu 

bildirilere bilimsel çalışmalar listelerinde aşağıdaki örnekteki gibi şekilde yer verilemelidir.  

Erol İ, Erbay A, Alkan Ö. Nörofibromatozis tip-1 hastasında spinal tümör gelişimi. Nörofibromatozis 

Sempozyumu, 29-30 Eylül 2017, Adana.  Sempozyum Elektronik Kitabı, e-yayın sayfa: 13-14.  

Bildiri son gönderim tarihi :  31 Ağustos 2017 

Bildirilerin gönderilmesi :   Bildiri tam metni sempozyum “ web” sitesi üzerinden “online” olarak   
gönderilecektir.  

Yazım Kuralları 

1. Bildiri  “on-line”  olarak gönderilmelidir.  
2. Araştırıcı isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler küçük harfle yazılmalıdır.  
3. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.  

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul 
4. Bildiri başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır.  
5. Bildiri metni içinde kısaltma kullanılması halinde, terimin ilk geçtiği yerde açık yazılmalı 

kısaltma parantez içinde belirtilmelidir. 
6. Özgün araştırmalar formundaki bildiriler  “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” 

olgu sunumları  “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” şeklinde   yapılandırılmalıdır. 
7. Bildirinin tamamı  1000 harfle  sınırlıdır. Daha uzun bildirileri sistem teknik olarak kabul 

etmeyecektir. Ek olarak en fazla 3 resim ya da tablo kullanılabilir.  
8. Bildirinin kısmen ya da tamamen bir başka toplantıda sunulmuş olması durumunda ilgili 

toplantıya ait bilgiler  dip not olarak belirtilecektir. 
9. Bildiri tam metni word dosyasında gönderilecek olup, fotograf ve tablolar bu dosyanın içerisine 

eklenmelidir. Kabul edilen bildiriler tarafımızdan pdf formatına dönüştürülecektir.  

Dikkat Edilecek Noktalar 

 Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme 
kaydolunuz. 

 Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve 
açıklamaları dikkatle okuyunuz. 

 İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 

 Bildiri tam metni gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını 
saklayınız. 

 Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden 
izleyebilirsiniz 

 Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için [05417864440-03223444444(31274) 
destek telefonu] numaralı telefondan ya da [fayyıldız@baskent.edu.tr] e-posta adresinden 
iletişimde bulunabilirsiniz. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
 



Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin ücretsiz olan  sempozyum 
kayıt işlemini tamamlanmış olması gerekmektedir. Bildirinin elektronik kitapta yer alabilmesi için 
araştırıcılardan en az birinin sempozyuma katılmış olması şarttır. Vaka tartışmaları için seçilmiş 
vakaların bildiri olarak hazırlanması zorunludur.   
 

 

 


