
“Patolojinin Geniş Toplum Kesimleri Ve Diğer Meslektaşları Tarafından Fark 

Edilmesi Ve Anlaşılması” Çalışma Grubu Sonuç Raporu 

 

 Genel Bilgiler 

Hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde gelişen pek çok tahlil, görüntüleme ve uygulama 

olanaklarına karşın tüm spekülasyonları sonlandıran ve kesin tanıyı ortaya çıkaran patolojik inceleme, 

tıp uygulamalarının vazgeçilmezi olmaya devam etmektedir. Gelişen modern sağlık uygulamalarının 

özellikle biyopsi alma ve/veya tanısal örnekleme süreçlerine yaptığı katkılar hastalıkların tanısı ve 

tedavi süreçlerinin belirlenmesinde patolojinin önemini daha da arttırmıştır. Patolojinin artan bu 

önemi ne yazık ki meslektaşlarının, hasta ve yakınlarının gözünde hak ettiği değeri bulamamaktadır.   

Bu nedenle patolojinin sağlık ekibi içindeki önemini vurgulayacak ve hak ettiği değeri 

kazandıracak biçimde kendimizi ifade etmemiz gerektiği düşünülmüştür.  Toplum genelinde ve sağlık 

çalışanları arasında patolojinin önemi ve doğru bilinirliğini artırmak amacıyla Patoloji Dernekleri 

Federasyonu’nun çatısı altında çalışma grubu oluşturulması ve her türlü medya olanaklarının etkili 

kullanılması kararı alınmıştır.  

 

Çözüm Önerileri 

- Hasta yakınları, vatandaşlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri ile bir dakikayı 

aşmayan " patoloji/ patolog nedir? / kimdir?" konulu videolar çekilmesini teşvik etmek. Videolarda 

hangi yönlerin vurgulanacağı yönünde yol gösterici olmak.  

 

- İnsanların sıkça gittikleri yerler için (hastaneler, AVM’ler...) esprili/ ciddi posterler 

hazırlamak.  

 

- Hazırlanan videolardan kolajlar oluşturup sosyal medyada yayılmasını sağlamak. 

  

- Video dışında topluma ve sağlık çalışanlarına patolojiyi/patoloğu tanıtmak için başka neler 

yapılabilir konusunu tartışmak. 

  

- Topluma ve sağlık çalışanlarına yönelik profesyonel esprili/ciddi videolar hazırlamak. Bu 

videoları hazırlamak için profesyonel destek almak (örneğin üniversitelerin radyo-TV kulüplerinden 

destek istenebilir). 

  

- Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip ile 3-5 soruluk röportaj 

yapılıp, peş peşe montajlanıp videonun sonuna da doğru bilgilerin olduğu bölüm ekleyerek materyal 

oluşturarak ilgili kişilere ulaşmasını sağlamak. 

  

- Grup çalışmalarının duyurulması ve sanal ortamda kolay paylaşılmasını sağlamak amacıyla 

web sayfası, Facebook ve Instagram hesapları oluşturmak. 

  

- İlgili klinik dallar ile iş birliği yapılarak ortak tanıtıcı materyaller ve etkinlikler hazırlamak. 

Örneğin jinekologlarla iş birliği yapıp smearler alınır alınmaz hastanın sürece tanık olduğu bir 



ortamda patoloğun da görünür olması sağlanarak serviks kanseri farkındalığına yönelik etkinliklerde 

kullanmak.   

 

- Toplumca tanınan ünlü kişiler ve/veya tıp camiasının duayen kişileri ile iletişime geçilip kısa 

videolar çekimlerinde yer almalarını sağlamak. 

 

- Uluslararası Patoloji günü olarak belirlenen 16 Kasım gününün anlam ve önemine yönelik 

katkı sunmak.  

 

- Tüm bu sayılan etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla PDF çatısında sosyal medya grubunun 

oluşturulmasına katkıda bulunmak.  

 

Günümüze kadar bu konuda yapılanlar 

Patolojinin tanıtımı için profesyonel bir firma ile çalışıldı. 2012’den itibaren yılda 2 defa basın 

toplantısı yapıldı. Bir tanıtım videosu çekildi, elektronik gazetelerde yer alması sağlandı. 3-4 TV 

programında patolojinin tanıtılması sağlandı. Bir tanıtım broşürü hazırlandı, Kamu Hastaneleri 

Kurumu’nun logosu da izin alınarak eklendi ve hastanelerde dağıtımı sağlandı. Bu broşürün daha 

yaygın dağıtımının yapılması planlandı. 

 

Sonuç olarak patoloji bilim dalı toplum tarafından yeterince tanınmamakta ve bu nedenle gereken 

ilgiye ve öneme sahip olamamaktadır. Bireylere patoloji bilimini tanıtmak, tıp pratiğindeki yerini 

anlatmak amacıyla çeşitli medya kanalları kullanılarak tanıtım çalışmaları yapılması için PDF çatısında 

sosyal medya grubunun oluşturulması uygun olur. 
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