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Editörden
De¤erli Solunum Aktüel Okurlar›,

Yeni bir say› ile sizlere merhaba 

diyebilmenin mutlulu¤u yafl›yoruz.

TÜSAD, May›s ay› içerisinde büyük bir

kat›l›mla gerçeklefltirdi¤i

Genel Kurul Toplant›s› ile

yeni yönetimini seçerken,

33. Ulusal Kongresi 

SOLUNUM 2011’in

haz›rl›klar› da yo¤un bir

tempoda devam etti. 

Ülkemizdeki sa¤l›k 

politikalar› ve sa¤l›k

alan›ndaki de¤iflimlerin Gö¤üs

Hastal›klar› uzmanl›k alan›na

yans›malar›n› de¤erlendiren yaz›m›z›n

ilginizi çekece¤ini düflünüyorum. Türk

Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik Kurulu’nun

yeniden belgelendirme konusundaki

çal›flmalar› anlatan bir yaz›m›z yine 

iç sayfalar›m›zda yer almaktad›r.

Bu say›m›zda TÜSAD’›n bilimsel 

etkinliklerini sunmaya çal›flt›k. 

Gö¤üs Hastal›klar› alan›nda faaliyet

gösteren iki uzmanl›k derne¤inin 

Do¤u Karadeniz’deki buluflmas›n›n

ayr›nt›lar›n› iç sayfalar›m›zda 

okuyabilirsiniz. 

SOLUNUM 2011 kongresine

kat›l›mlar›yla zenginlik kazand›racak olan

yabanc› konuklar›m›z hakk›nda k›sa 

bilgiler vermeye çal›flt›k. 

SOLUNUM 2011’de kat›l›mc›lar›n

ilgisini çekece¤ini ve günlük mesleki

uygulamalar›na kat› sa¤layaca¤›n›

düflündü¤ümüz kongre kurslar› ile

ilgili ayr›nt›lar› sizlere aktar›yoruz.

De¤erli Meslektafllar›m, TÜSAD 33,

Ulusal Kongresi SOLUNUM 2011’de

sizlerle birlikte olmak dile¤i ile

çal›flmalar›n›zda kolayl›klar diliyorum.

Dr. O¤uzhan Okutan

‹çindekiler

25 - 26
fiubat’ta “‹leri
yaflam Deste¤i Kursu”, 
12 Mart’ta “Noninvazif
Mekanik Ventilasyon
Mezuniyet Sonras› Kursu" ile
bafllayan 2011 y›l› toplant›lar›
25 Mart’ta gerçeklefltirilen
“Güncel Vats Uygulamalar›
ve Stapler Kullan›m
Teknikleri” toplant›s›yla
devam etti.

Güncel VATS
Uygulamalar› ve
Stapler Kullan›m
Teknikleri

TÜSAD ve Türk Gö¤üs

Cerrahisi Derne¤i'nin birlikte

düzenledikleri ve TÜSAD

AKADEM‹ toplant›lar› 

kapsam›nda  25 Mart 2010

tarihinde Gaziantep 

Üniversitesi Kongre Kültür

Salonu'nda

yap›ld›.

Moderatörlü¤ünü

TÜSAD Akademi Baflkan›

Dr. Mecit Süerdem ve

Gaziantep Gö¤üs 

Cerrahisi AD Baflkan› 

Dr. Levent Elbeyli'nin

üstlendikleri toplant›da 

Dr. Erdal Konur “VATS 

Rezeksiyonlar-Sürreyapafla

Deneyimi”ni anlatt›. 

Dr. Adnan Sayar “VATS

Rezeksiyonlar-Yedikule

Deneyimi”, Dr. A. Feridun

Ifl›k “VATS ve H‹PEK”, 

Dr. Maruf fianl› “VATS

Timektomi ve Mediastinal

Yaklafl›mlar (Harmonic

Kullan›m›)”, Ethicon-Endo

Surgery Bölge Sorumlusu

Ça¤lar fiahiner “Cerrahi

Z›mbalama ve Doku

Yönetimi”ni anlatt›lar.

TÜSAD AKADEM‹
Toplant›lar› Sürüyor

33. Ulusal Kongre’nin Haz›rl›klar› Sürüyor

• Sigara Bırakma Yöntemleri 
Kursu 

• Kronik Solunum Hastalıklarında Evde
Bakım Kursu 

• Akciğer Kanserlerinde Destek Tedavi
Uygulamaları Kursu 

• Ekokardiografi ve Torasik Ultrasonografi
Kursu 

• Mesleki Akciğer Hastalıklarında
Radyoloji Kursu 

• Astım Allerji Kursu 
• Temel Yoğun Bakım Kursu 
• Erişkin ve Çocukta Uykuda Solunum

Bozuklukları Tanı ve Tedavisi Kursu 
• Toraks Travmaları

Bir Mezuniyet Sonras› E¤itim Faaliyeti:
SOLUNUM 2011 Kurslar›

devam› sayfa 5’te

Düzenlediği bilimsel 
etkinliklerde bilimsel ve sosyal
paylaşımları global düzeyde
sağlamayı amaç edinmiş Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği
(TÜSAD), dünyaca ünlü 
sekiz değerli bilim adamını, 
15-18 Ekim 2011 tarihinde
Çeşme’de yapılacak olan 

SOLUNUM 2011 Kongresi’nde
konuk edecek. Bu değerli 
konuklar: Athol Wells, Rudolf
Huber, Richard Wunderink, 
Momen Wahidi, Sudish Murthy, 
Daniel De Backer, Johan
Verbraecken ve Arzu Arı. 

Dünyaca Ünlü Uzmanlar
SOLUNUM 2011’de

devam› sayfa 4’te

De¤erli TÜSAD üyesi,

Derne¤imizin Merkez Genel

Kurulu, 28 May›s 2011 tarihinde 

‹stanbul’da TÜSAD’a yak›fl›r bir

biçimde,  ülkemiz koflullar›nda bir

uzmanl›k derne¤inin say›sal olarak

ulaflamayaca¤› 324 üyenin kat›l›m›yla

gerçeklefltirildi. Genel kurul öncesi,

bazen yo¤unlaflan bir seçim rekabeti

yaflanmas›na karfl›n tüm üyelerimiz,

özenli davran›fllar› nedeniyle huzurlu 

ve coflkulu bir ortamda demokratik 

haklar›n› kullanma olana¤›n› buldu. 

Son y›llarda TÜSAD’›n daha 

güçlü bir uzmanl›k derne¤i olmas›

için verdi¤imiz çabalar›n bir 

göstergesi olarak, genel 

kurulumuza Anadolu’nun tüm 

bölgelerinden yo¤un kat›l›m›n 

sa¤lanmas› bizler için ayr› bir 

sevinç ve gurur kayna¤› oldu. Son

dönemlerde büyük emek vererek

TÜSAD’› bu günlere getiren Merkez

Yönetim Kurulu üyeleri olarak

oluflturdu¤umuz yeni ve de¤iflime aç›k,

kurumlar›n temsiliyetine göre 

belirledi¤imiz Merkez Yönetim 

Kurulu, Denetleme Kurulu ve 

Etik Kurul listelerimiz eksiksiz 

olarak seçimi kazand›. 

Genel kurula kat›lan, derne¤imize

gönülden ba¤lanarak sahip 

ç›kan ve derne¤in de¤iflim 

sürecinde bizlere destek olan tüm

meslektafllar›m›za minnet duygular›m›z›

burada bir kez daha ifade ediyoruz.

BAfiKAN’IN MEKTUBU

TÜSAD’da Yeni Dönem 

Dr. Mecit
Süerdem
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n sayfa 2 solunum aktüel güncel

“Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i” Ad›na Sahibi:

Dr. Mecit SÜERDEM
Yaz› ‹flleri Müdürü:

Dr. Benan ÇA⁄LAYAN
Editör:

Dr. O¤uzhan OKUTAN
YÖNET‹M MERKEZ‹:

Kozyata¤› Mh. Sümko 2 Sitesi 
M7-A Blok K:10 D:41 

Kad›köy / ‹stanbul
Tel: (216) 410 22 58- 59 

Faks: (216) 410 22 60
e-posta: solunum@solunum.org.tr

www.solunum.org.tr

YAYIN HAZIRLIK:

YÜCE
reklam/yayım/dağıtım a.ş.

Nato Caddesi, 23/3 Seyrantepe 
34418 Ka¤›thane ‹stanbul

Telefon: (212) 279 10 26 (pbx)
Faks: (212) 279 18 64

www.yuceyayim.com.tr

BASKI: Özgün Ofset
Levent/‹stanbul 

Tel: (0212) 280 00 09
Bask› Tarihi: A¤ustos 2011

SOLUNUM Aktüel’de yay›nlanan 
röportaj veya köfle yaz›lar›ndaki görüfller ile
ilgili sorumluluk tamamen ropörtaj› veren
kiflilere ve yazarlar›na aittir.

Geri Dönüflümlü
Ka¤›da Bas›l›yor

SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi 
yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

“Solunum Aktüel” gazetesi
TÜSAD’›n çevreye 
duyarl›l›¤›ndan ötürü geri
dönüflümlü ka¤›da bas›lmaktad›r.

Genel kurul öncesinde rekabetci

bir seçimin kaç›n›lmaz gere¤i olan

birtak›m söylemler, mailler, mesajlar

ve telefon görüflmeleri yaflad›n›z.

Bu dönemde en büyük endiflemiz,

gerçeklerle ilgisi olmayan kara 

propagandan›n derne¤imize 

kurumsal zarar verebilecek

olmas›yd›. Ancak bizleri y›pratmaya

ve huzursuzluk yaratmaya yönelik

tüm gayretler yaflananlar› çok iyi

gören üyelerimizin sa¤duyulu

tutum ve davran›fllar› nedeniyle

itibar görmedi. 

11 Haziran 2011 tarihinde yeni

seçilen Merkez Yönetim Kurulu

üyeleri görev da¤›l›m›n›

gerçeklefltirerek çal›flmalar›na

bafllad›. Önümüzdeki süreçte;

demokratikleflme yolunda emin

ad›mlar atacak olan, yenili¤e ve

iflbirli¤ine aç›k, gö¤üs hastal›klar›

alan›m›z›n birikmifl ve yeni ortaya

ç›kan sorunlar›n› çözmek ad›na

politikalar oluflturan ve bunlar›

siyasi ve bürokratik otoriteye kabul

ettirmek için ayn› alanda faaliyet

gösteren tüm sivil toplum

kurulufllar› ile iflbirli¤ini etkin bir

flekilde yürüten bir dernek

izleyeceksiniz. Size daha üretken,

üyeleriyle daha çok fley paylaflan,

huzurlu, iyi niyetli bir TÜSAD

yönetimi vaat ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla
Dr. Mecit Süerdem

TÜSAD Yeni MYK Üyeleri 
ve Görev Da¤›l›m› Belli Oldu

TÜSAD Yeni MYK Üyeleri

l
11.6.2011 tarihinde 
İstanbul Crown Otel’de
yapılan genişletilmiş

Merkezi Yönetim Kurulu
toplantısında derneğimiz 
yeni dönem görev dağılımı
yapıldı ve çalışma 
sistemi belirlendi. 

Başkan: 
Dr. Mecit Süerdem

2. Başkan:
Dr. Can Öztürk

Başkan Yardımcısı: 
Dr. Filiz Koşar

Genel Sekreter: 
Dr. Mukadder Çalıkoğlu

Sayman: 
Dr. Ülkü Yılmaz Turay

İnternet Sorumlusu 
ve İletişim 
Koordinatörü: 
Dr. Berna Kömürcüoğlu,

Koordinasyon Kurulları
Sorumlusu: 
Dr. Levend Elbeyli

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: 
Dr. Günseli Kılınç

TÜSAD Akademi Başkanı: 
Dr. Mustafa Özhan

Çalışma Grupları Sorumlusu: 
Dr. Arzu Mirici

Üye İletişim Sorumlusu: 
Dr. Zeynep Ferhan Özşeker

Sağlık bakanlığı, SGK ilişkiler
sorumlusu: 
Dr. Can Öztürk, 

UDEK, TBB ilişkiler sorumlusu:
Dr. Meral Gülhan

Uzman Temsilcisi: 
Dr. Sevda Şener Cömert

Asistan Temsilcisi: 
Dr. Tuba Önalan

Denetleme Kurulu
Dr. Oğuz Köktürk
Dr. Meral Gülhan
Dr. Figen Atalay

Etik Kurul
Dr. Atilla Gürses
Dr. Nural Kiper 
Dr. İbrahim Akkurt

Dış İlişkiler Komisyonu
Başkan

Dr. Günseli Kılınç
Dr. Semra Bilaçeroğlu
Dr. Sevda Şener Cömert
Dr. Serhat Fındık

Görev alan tüm
arkadaşlarımıza başarılar 
dileriz.

Sayfa 1’den devam

Sizleri, Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i Giriflimsel

Pulmonoloji Çal›flma Grubu

taraf›ndan düzenlenen 1. Ulusal

Giriflimsel Pulmonoloji

Sempozyumu’na davet etmekten

büyük mutluluk duymaktay›z.

Alan›nda, ülkemizde bir ilk olacak bu

sempozyum, 9 – 11 Aral›k 2011 

tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lacakt›r.

Sempozyum kapsam›nda, giriflimsel

pulmonolojinin farkl› konular›,

ülkemizin ve uluslararas› camian›n

önde gelen isimleri ile birlikte 

gözden geçirilecek ve bilgilerimiz

güncellenecektir.

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i (TÜSAD) ve European

Association for Bronchology &

Interventional Pulmonology

(EABIP) iflbirli¤iyle Mart 2013’te

Çeflme, ‹zmir’de yap›lacak olan 

2. Avrupa Bronkoloji ve 

Giriflimsel Pulmonoloji Kongresi 

için de bir haz›rl›k niteli¤inde 

olaca¤› düflünülen 1.Ulusal Giriflimsel

Pulmonoloji Sempozyumu, sizlerin

kat›l›m› ile bilimsel niteli¤i yüksek bir 

paylafl›m ortam› haline gelecektir.

Siz, de¤erli meslektafllar›m›z›

Aral›k ay›nda, ‹stanbul Mariott

Otel’de yap›lacak bu etkinlikte

aram›zda görmekten k›vanç 

duyaca¤›z.

Dr. Benan Ça¤layan Dr. Mustafa Yaman
Bilimsel Komite Baflkan› Sempozyum Baflkan›

IK

Dernek Yönetim Merkezimiz 
Yeni Adresinde...
Derneğimizin merkezi uzun yıllar hizmet verdiği
Cerrahpaşa’dan Kozyatağı’na taşındı. Dernekle ilgili iletişim
bilgilerini size aşağıda iletiyoruz.

Kozyatağı Mh. Sümko 2 Sitesi Tel: (216) 410 22 58- 59 
M7-A Blok K:10 D:41 Faks: (216) 410 22 60
Kadıköy / İstanbul

Giriflimsel
Pulmonolojinin
farkl› konular›n›n
ifllenece¤i 
sempozyum
alan›nda ilk 
olacak.

1. Ulusal Giriflimsel Pulmonoloji Sempozyumu
9 – 11 Aral›k 2011'de ‹stanbul’da Yap›lacak

TAfiINDIK
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■ sayfa 3 solunum aktüel güncel

BİRİNCİ GÜNÜN 
AKŞAMI YAZILAN YAZI

Bugün çok özel bir toplant›

bafllad› Ayder’de… Solunum

Buluflmas› ad› alt›nda… ‹ki dernek

Ayder’de bulufltu bugün. Gece akan

derenin sesiyle uyuyup çekirge 

sesleriyle uyand›k güne. ‹lk gün 

heyecan› vard›. Saat 8 oldu¤unda

büyük ço¤unluk toplant› 

salonundayd›. Di¤er toplant›lardan

farkl›yd› bu toplant›. Her fleyden

önce iki büyük derne¤in Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i ve

Türk Toraks Derne¤i’nin birlikte

yapt›klar› ilk toplant› olma özelli¤ini

tafl›yor. Ayr› bir yap›s› var bu

toplant›n›n. Bilimsel bir platformda

buluflma var. Feyza Erkan Hoca’n›n

dedi¤i gibi birbirimizle do¤ayla bir

buluflma bu. Herkesin özellikle rahat

k›yafetlerle yaylaya gelmesi istendi.

Sunum yapan hocalar›n k›yafetleri

bile rahat k›yafetlerdi. Herkes 

keyifliydi. Bilimsel oturumlar dolu

dolu bafllad›. Ö¤lene kadar 11

konuflmac› sunumlar›n› tamamlad›.

‹lk olarak yüksek irtifa fizyolojisi,

hastal›klar› tart›fl›ld›. Sonras›nda,

“Toraks d›fl› cerrahilerde kime ne

önerelim”i konufltuk. Sonra kanser

oturumunda yeni evreleme, yeni

tedavi ve cerrahi modaliteler

konufluldu. Son olarak da KOAH

tedavisini masaya yat›rd›k. Kimse

zaman›n nas›l geçti¤ini anlamad›.

Ö¤len yeme¤inden sonra yola ç›k›ld›.

Uzun bir araba yolculu¤undan sonra

Polovit fielalesine yürümek üzere 

arabalardan inildi.

Toplam 6 araç her

araçta 15 kifli

vard›. Bu büyük

ve keyifli grup, yaklafl›k 1,5 saat

s›zlanmadan, yak›nmadan, sohbet

ederek, konuflarak, gülerek üstelik

ya¤mur alt›nda yürüdü. ‹ki aç›k hava

sohbeti vard› bugün. Alev Hoca

nefes alma tekniklerini öyle güzel

anlatt› ki herkes notlar›n›n pefline

düfltü. Tevfik Hoca yo¤un ya¤mur

alt›nda flelale sesine karfl› hasta 

haklar›n› anlatt›. Baflka bir ortamda

hekim haklar›n› da anlataca¤›na söz

verdi. Dönüfl yolunda yorgundu

herkes. Odalar›na çekildiler akflam

yeme¤inde zinde olabilmek için.

Akflam yeme¤i yöresel bir restoranda

yenildi. Gecenin en güzel yan› 

çekilen horon ve halaylard›. Hemen

hemen herkes sahnedeydi, 

oynamayanlar ise tempo tuttular.

Bütün gece tulum ve Karadeniz

türküleri dinledik. Herkes yorgun

döndü belki odas›na ama yüzlerdeki

mutluluk görülmeye de¤erdi. 

KAPANIŞ SONRASI YAZI

29 Haziran-3 Temmuz aras›nda

çok özel bir toplant›ya ev sahipli¤i

yapt› Ayder… Solunum Buluflmas›

ad› alt›nda… ‹ki dernek Ayder’de

bulufltu. Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i ve Türk Toraks

Derne¤i’nin birlikte yapt›klar› ilk

toplant› olma özelli¤ini tafl›yordu.

Toplam 120 hekim kat›l›m›n›n

oldu¤u toplant›da 55 konuflmac›

vard›. Her gün sabahtan ö¤lene

kadar 4 oturum yap›ld›. Toplam 

12 oturum ile pulmoner emboliden,

akci¤er kanserlerine kadar gö¤üs

hastal›klar› konular› tart›fl›ld›. Akci¤er

radyolojisinden ast›ma kadar bilgi

güncelleme imkan› buldu kat›lan

hekimler. Her gün ö¤leden sonra

ekip halinde yola ç›k›ld›. En az 

30 dakikal›k yolculu¤un arkas›ndan

toplam 4-5 saat süren yayla gezileri

yap›ld›. Fakat bilimsel etkinlik bu

ortamlarda da devam etti. Her gün

3’er konuflmac› mola yerlerinde 

bilimsel konular› tart›flmaya açt›lar.

Herkesin keyif ald›¤›, bilimsel düzeyi

yüksek bu toplant› bittikten sonra

herkes gelecek y›l gelmek için

sözlefliyordu…

Dr. Funda Coflkun

Do¤u Karadeniz Solunum Buluflmas›

TÜSAD ve Türk TORAKS Derne¤i’ninTÜSAD ve Türk TORAKS Derne¤i’nin 
Ortak Toplant›s› Ayder’de Yap›ld›

Ayder’de Bir Buluflma…Ayder’de Bir Buluflma…

● Geçti¤imiz Temmuz ay›nda

yap›lan, Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i MYK’nda

Derne¤imiz’in yay›n organ›

Solunum Dergisinin yeni yay›n

kurulu üyeleri belli oldu. Buna

göre yeni dönemde derginin

editörlü¤ünü Benan Ça¤layan,

editör yard›mc›l›klar›n› Ali Nihat

Annakkaya, Attila Sayg›, Ferhan

Özfleker, Gülderen fiahin,

O¤uzhan Okutan,

Semra

Bilaçero¤lu,

U¤ur Gönlügür,

yaz› iflleri 

müdürlü¤ünü

Serdar Erturan ve

yay›n sekreterli¤ini

Sevda fiener Cömert

yürütecek.

Türkiye Solunum

Araflt›rmalar›

Derne¤i’nin süreli yay›n

organ› olan Solunum Dergisi,

1970’li y›llarda Solunum

Kongreleri’nde sunulan serbest

bildirilerin yay›nland›¤›, Solunum

Kongre kitaplar› olarak yay›n

hayat›na at›lm›fl ve bugünün

birçok akademisyeninin bilimsel

çal›flmalar›n› de¤erlendirdi¤i,

ürünleri paylaflt›¤› bilimsel yay›n

organ› niteli¤i ile camiam›za çok

önemli bir katk›da bulunmufltur.

1999 y›l›nda ise dergimiz, hakemli

bilimsel yay›n organ› özelli¤i ile

yeni bir aflamaya geçmifl ve o 

günden günümüze kadar bilimsel

niteli¤ini sürekli artt›rarak

bugünkü seçkin konumuna

gelmifltir. Herfleyden önce

SOLUNUM Dergisi’nin 

bugünlere gelmesinde büyük

eme¤i olan kurucular›na ve önceki

dönemlerde editörlük ve yay›n

kurulu üyeli¤i yapm›fl tüm 

yöneticilerine, Derginin Türk T›p

dizini ve Uluslararas› indekslerde

yer almas› için yo¤un çaba 

harcayan ve bunu baflaran 

Say›n Dr.Mecit Süerdem’e

teflekkürü borç biliriz. 

Yeni yay›n kurulu

üyeleri olarak bizler

üstlendi¤imiz bu

sorumlulu¤un 

bilincinde olarak

bundan sonra

dergimizi daha da

ileri götürmek için,

tüm TÜSAD

üyeleriyle birlikte

elimizden gelen

bütün gayreti

gösterece¤iz. 

Yeni dönemde hedefimiz 

öncelikle Pub-Med’te yer almak

olacakt›r. Bundan sonra

Türkçe’nin yan› s›ra ‹ngilizce

Araflt›rma, Derleme ve Olgu

sunumlar›n› da dergimize kabul

edece¤iz. Dergimizin bilimsel

kalitesini artt›rmas›n›n olmazsa

olmaz koflulu, bilimsel niteli¤i

yüksek makalelerin dergimize

gönderilmesidir. Bu anlamda

TÜSAD Çal›flma Grubu üyeleri,

Koordinasyon Kurulu üyeleri ve

tüm TÜSAD üyelerinin deste¤i

bizlerin motivasyonunu

art›racakt›r.

Bizlere bu onurlu görevi

veren, TÜSAD MYK’na yay›n

kurulu ad›na bir kez daha

teflekkür ederim.

Dr. Benan Ça¤layan
Solunum Dergisi Editörü

SOLUNUM Dergisi’nde
Görev De¤iflimi

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i ile Türk Kulak Burun

Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi

Derne¤i’nin ortaklafla düzenledikleri

Ast›m&Rinit Günleri bu sene 5-8

May›s 2011 tarihlerinde Fethiye’de 

gerçeklefltirildi.

Özellikle Kulak Burun Bo¤az ve

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanlar›’n›n

ortak konular›n›n tart›fl›ld›¤› bir

platform olan Ast›m &Rinit

Günleri’ne son y›llarda 

gittikçe artan oranlarda Pediatri, 

‹ç Hastal›klar› Uzmanlar› ve 

Aile Hekimlerinin de kat›l›m›

olmaktad›r. 

4. Ast›m&Rinit Günleri’nde

her iki uzmanl›k branfl›n›

ilgilendiren konularda yap›lan 9 ana

panelin haricinde, son derece 

güncel ve günlük pratikte

yararlan›labilecek konulardan oluflan

mini konferanslar yap›ld›. Kongre

öncesinde gerçeklefltirilen 4 ana

kurs da kat›l›mc›lar›n ilgisini çekti.

Kurs konular›nda biri olan Temel

Gö¤üs Hastal›klar› Kursu’ndan

Gö¤üs Hastal›klar› Uzman ve

Asistanlar›’n›n yan› s›ra Aile

Hekimleri de önemli ölçüde 

yararland›. Kat›l›mc›lar bir di¤er

kurs olan Temel KBB kursunda da

günlük pratik yaflant›da çok

karfl›lafl›lan Kulak Burun Bo¤az

Hastal›klar› ile ilgili detayl› bilgileri

elde ettiler. ‹ç Hastal›klar› kursunda

ise zaman zaman de¤erlendirmekte

güçlük çekti¤imiz EKG konusunda

prati¤e yönelik kapsaml› bir

e¤itimin yan› s›ra kardiyopulmoner

resüstasyon, asid baz dengesi gibi

günlük prati¤imizi çok ilgilendiren 

konularda, konular›nda uzman olan

ö¤retim üyelerimizden kapsaml›

sunumlar dinleme flans› elde edildli.

Pediatrik Acillere yönelik 

kurs da pediatri uzman ve 

asistanlar›n›n yan› s›ra Aile

Hekimleri için de son derece 

yararl› oldu. Günlük prati¤e 

yönelik konular›n tart›fl›ld›¤› bir

toplant› olan “Ast›m & Rinit

Günleri” farkl› branfllardan gelen

hekimler aras›nda bilgi al›flveriflini

art›r›rken, hastalara yaklafl›m

konusunda ortak ve standart 

bir dil oluflmas›n› sa¤lad›.

4. Ast›m&Rinit Günleri Yap›ld›

INTEDA-1 study
Posteri Ödül Kazand›

11-15 Haziran 2011’de
gerçekleştirilen European
Academy of Allergy and
Clinical Immunology 
(EAACI) 30. Yıllık
Kongresi’nde, TÜSAD
İnhalasyon Tedavileri Çalışma
Grubu'nun "Physicians'
knowledge and opinions
about inhaler treatments in
asthma and COPD: the 
INTEDA-1 study" başlıklı
posteri, sunulduğu grup
içinde birincilik ödülüne 
layık görüldü. 

De¤erli Üyelerimiz,

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i ve Türk Toraks Derne¤i, 

29 Haziran-3 Temmuz tarihleri

aras›nda Ayder Yaylas›’nda “Do¤u

Karadeniz Solunum Buluflmas›”

toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Sosyal ve

bilimsel yanlar› ile herkes taraf›ndan

çok be¤enilen bu toplant›da dostluk,

kardefllik ve dayan›flma ortam›nda

güncel bilgiler özet olarak paylafl›ld›.

Dahili, cerrahi, radyoloji ve gö¤üs

hastal›klar› bak›fl aç›s›ndan canl›

tart›flmalar yap›ld›. Ö¤leden sonralar›

hep birlikte aç›k hava yürüyüfllerine

ç›k›ld›. Bilimsel paylafl›mlar yürüyüfl

molalar›nda da devam etti. Geceleri

ise tulum ve Karadeniz türküleri

eflli¤inde birlikte ‘’horon vuruldu ‘’

ve halay çekildi. Her iki derne¤in,

örnek bir tutum sergileyerek 

gerçeklefltirdikleri ilk ortak toplant›

olma özelli¤ini tafl›yan bu 

organizasyona toplam 120 hekim

kat›ld› ve 55 konuflmac› görev ald›. 

“Do¤u Karadeniz Solunum

Buluflmas›” gelecek y›l buluflmak

dilekleri ile tamamland›. 

Sevgi ve sayg›lar›m›zla,
Organizasyon Komitesi
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■ sayfa 4 solunum aktüel kongre

DD
üzenledi¤i bilimsel 

etkinliklerde bilimsel ve sosyal

paylafl›mlar› global düzeyde

sa¤lamay› amaç edinmifl Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i

(TÜSAD), tüm dünyaca tan›nan sekiz

de¤erli bilim adam›n›, 15-18 Ekim

2011 tarihinde Çeflme’de yap›lacak 

olan Solunum Kongresi’nde konuk

edecek. Bu de¤erli konuklar: 

Athol Wells, Rudolf Huber, Richard

Wunderink, Momen Wahidi, Sudish

Murthy, Daniel De Backer, Johan

Verbraecken ve Arzu Ar›. 

Bu seçkin konuklar›m›z›n, 

davetimizi hemen ve hevesle kabul

etmifl olmalar›, TÜSAD’›n uluslararas›

t›p camias›nda da sayg›nl›k ve 

düzeyini ortaya koymaktad›r. Bu da, bir

TÜSAD üyesi ve Kongre D›fl ‹liflkiler

Sorumlusu olarak bana büyük gurur ve

mutluluk vermektedir.

Konuklar›m›z› tan›tmak için pek

fazla söze gerek yok… Bugüne dek

hangi aflamalardan geçtiklerini gösteren

ve k›saltmakta çok zorland›¤›m› itiraf

edece¤im CV’leri detaylar› anlat›yor

asl›nda… Kongrede zevkle

dinleyece¤iniz konuklar›m›z› 

önceden daha iyi tan›man›z için, 

sizleri ancak bu kadar k›saltabildi¤im

bilimsel özgeçmiflleriyle bafl bafla

b›rakmak istiyorum. Çeflme’nin 

samimi, flirin ve do¤al ortam›nda, 

renkli ve zevkli bir bilimsel flölende

buluflmak dile¤iyle, sevgi ve

sayg›lar›mla…

SOLUNUM 2011’e Yabanc›SOLUNUM 2011’e Yabanc›
Davetlilerden Büyük ‹lgiDavetlilerden Büyük ‹lgi

Yurt D›fl›ndan Davetli Konuflmac›lar›m›z› Tan›yal›m

TÜSAD 33. ULUSAL KONGRES‹’N‹N HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Prof. Dr. Rudolf. H. 
Huber, Münih 

Ludwig-Maximilians

University’de Gö¤üs

Hastal›klar› AD Baflkan› ve

Münih Torasik Onkoloji

Merkezi’nin baflkan›d›r.

Gö¤üs Hastal›klar› ve 

özellikle akci¤er kanseri

konusunda 150’nin üzerinde

yay›nlanm›fl temel ve klinik araflt›rmas›

vard›r. Birçok ulusal ve uluslararas›

toplant›lara davetli konuflmac› olarak

ça¤›r›lmaktad›r. ERS-ESTS preoperatif

akci¤er fonksiyon testleri anketi, 

ERS-ESTS akci¤er kanserinde 

cerrahi/kemoradyoterapi

ile radikal tedavi için klinik

uygunluk rehberi, 

IASLC-ATS-ERS’nin

akci¤er adenokarsinomu 

multidisipliner 

klasifikasyonu ve Almanya

Solunum Hastal›klar›

Derne¤i-Almanya Kanser

Derne¤i akci¤er kanseri

rehberi gibi birçok ulusal ve 

uluslararas› çal›flmada aktif ve etkin 

rol alm›flt›r. ACCP, ASCO, 

IASLC ve ATS gibi önemli birçok

uluslararas› dernek üyesi, ACCP ve

IASLC’de Almanya temsilcisi ve

ERS’de yönetim kurulu üyesidir. 

Prof. Dr. Athol
Wells
Londra Royal Brompton

Hospital’da, alan›nda söz

sahibi

“Consultant”

gö¤üs

hastal›klar›

profesörü

olarak ve

Imperial

College T›p

Fakültesi’ne

ba¤l› National

Heart and

Lung Institute’da toraks 

görüntüleme profesörü

olarak çal›flmaktad›r.

Araflt›rma yapt›¤› ilgi 

alanlar›: diffüz akci¤er

hastal›klar›nda, yüksek

rezolüzyonlu bilgisayarl›

tomografi ve solunum

fonksiyon testlerini 

kullanarak prognostik

de¤erlendirme, diffüz

akci¤er hastal›klar›nda yap›

ve fonksiyon aras› iliflkilerin

tan›mlanmas›, genetik ve

laboratuvar çal›flmalar›yla

hastal›k ciddiyeti ve tipinin

tan›mlanmas›, diffüz akci¤er

hastal›klar›nda yeni 

tedaviler üzerine çal›flmalar.

Solunum hastal›klar›n›n

çeflitli alanlar›nda yap›lm›fl ve

Pubmed’de kay›tl› 

200 üzerinde yay›n› vard›r;

4 ders kitab›n›n da 

editörlerinden biridir. 

Kuzey Amerika ve

Avrupa’daki seçkin 

dergilerin editörler 

kurulunda yer almaktad›r.

Diffüz akci¤er hastal›klar›n›n

yönetiminde rehber 

revizyonu için British

Thoracic Society Çal›flma

Grubu ve idiopatik 

pulmoner fibrosisde 

rehber revizyonu için 

ATS-ERS Çal›flma

Grubu’nun baflkanl›klar›n›

yapmaktad›r. Ayr›ca, di¤er

birçok uluslararas› çal›flma 

gruplar›nda görev 

almaktad›r. 2007’de

Fleischner Society’e 

seçilmifltir. ATS ve ERS 

gibi uluslararas› kongre ve

toplant›lara davetli

konuflmac› olarak 

ça¤r›lmaktad›r. 

Doç. Dr. Momen
M. Wahidi
ABD’nin North Carolina

eyaletinde Duke 

Üniversitesi T›p

Merkezi’nde Gö¤üs

Hastal›klar›, Allerji ve

Yo¤un Bak›m

Bölümü’nde çal›flmaktad›r. Duke

Üniversitesi T›p Merkezi’nde giriflimsel

pulmonoloji (bronkoskopi ve medikal

torakoskopi) programlar›n›n direk-

törüdür. Malign plevral effüzyonlar›n

tedavisi ve bronkoskopi e¤itimi yan› s›ra,

amfizem ve ast›mda yeni bronkoskopik

tedaviler konusunda klinik araflt›rmalar

yürütmektedir. Giriflimsel 

pulmonoloji ve bronkoskopi ile ilgili

seçkin dergilerde yay›nlanm›fl

yay›nlar› ve kitap bölümleri vard›r.

100’ün üzerinde ulusal ve 

uluslararas› davetli konuflma

yapm›flt›r. On bronkoskopi kursunu

planlay›p yönetmifltir ve Duke

Üniversitesi’nde, giriflimsel 

pulmonoloji (bronkoskopi ve medikal

torakoskopi) ile ilgili yo¤un e¤itim

aktivitesi üstlenmifltir. ABD’de ACCP,

ATS ve AABIP gibi ulusal gö¤üs

hastal›klar› ile ilgili derneklerde yönetim

ve bilimsel kademelerde çal›flmakta olup,

giriflimsel pulmonolojinin geliflme ve 

ilerlemesinde aktif rol oynamaktad›r. 

Prof. Dr. Richard
G. Wunderink
Chicago Northwestern

Üniversitesi Feinberg T›p

Fakültesi Gö¤üs

Hastal›klar›

Departman›’nda ve

ba¤lant›l› olarak,

Northwestern Üniversitesi

Genetik Merkezi’nde çal›flmaktad›r.

Özellikle Yo¤un bak›mda ciddi 

infeksiyonlarda risk faktörleri ve 

prognozun iyilefltirilmesi, pnömoni,

sepsis, nozokomial infeksiyonlar 

(özellikle ventilatörle iliflkili pnömoni),

pnömoniler ve sepsiste genetikle

ilgilenmektedir. Infectious

Diseases Society of

America/American Thoracic

Society’nin eriflkinde toplum

kökenli pnömoni yönetimi için

konsensus rehberi, eriflkinde 

hastane kökenli, ventilatörle iliflkili

ve sa¤l›k bak›m› ile iliflkili 

pnömoni yönetim rehberi gibi

önemli rehberlerin haz›rlanmas›nda

aktif rol alm›flt›r. ATS, ACCP, IDSA

gibi uluslararas› derneklerde aktif 

olarak çal›flmakta olup, ulusal ve 

uluslararas› toplant›lara davetli

konuflmac› olarak ça¤r›lmaktad›r.

Prof. Dr. Daniel
De Backer
Dahiliye ve ard›ndan

Yo¤un Bak›m alan›nda

uzmanlaflm›flt›r. Brüksel

Erasme Üniversitesi’nde

Prof. J. L. Vincent’in

direktörü oldu¤u Yo¤un

Bak›m Servisi’nde

çal›flmaktad›r ve klinik, bilimsel

araflt›rma ve e¤itim aktivitelerini 

birlikte yürütmektedir. Hem

Brüksel Üniversitesi’de yo¤un

bak›m e¤itiminde, hem de Brüksel

Üniversitesi ve Fransa’daki baz›

üniversitelerdeki çeflitli uzmanl›k

alanlar›nda mezuniyet sonras›

e¤itimde aktif rol oynamaktad›r.

Araflt›rma yapt›¤› bafll›ca alanlar:

a¤›r sepsis, organ disfonksiyonu,

akut dolafl›m yetmezli¤i ve tedavisi

(özellikle vazoaktif ajanlar),

hemodinamik takip, 

hepato-splanknik dolafl›m

ve mikrosirkulatuar 

bozukluklard›r. 150’den

fazla orijinal yay›n yapm›fl

olup, 30 dergide hakemlik

yapmaktad›r ve “Critical

Care” and "Intensive Care

Medicine" gibi baz›

dergilerde editör yard›mc›s›d›r.

Avrupa Yo¤un Bak›m Derne¤i

Araflt›rma Komitesi’nin bir önceki

baflkan› ve halihaz›rda yürütme

kurulunun üyesidir. Avrupa Yo¤un

Bak›m Araflt›rma A¤› Çal›flma

Grubu’nun baflkan› ve Frans›zca

Dilinde Reanimasyon Derne¤i’nin

bir önceki baflkan yard›mc›s›d›r.

Davetli konuflmac› olarak 400’ün

üzerinde konuflma ve çok say›da

toplant›da moderatörlük yapm›flt›r. 

Doç. Dr. Arzu Ar› 
(PhD, RRT, PT,

CPFT), ABD’nin Atlanta
flehri Georgia State
University’nin Solunumsal
Tedavi Bölümünde
çal›flmaktad›r. Solunumsal
tedavi kapsam›nda, klinikte
aerosol araflt›rmalar› 
yapmakta ve mezuniyet
öncesi ve sonras› e¤itim kurslar› 
vermektedir. Di¤er ülkelerdeki
meslektafllar›nca ‹spanyolca, Çince,
‹talyanca, Türkçe ve Arapça’ya
çevrilen “A Guide to Aerosol
Delivery Devices for Respiratory
Therapists, 2nd ed” (Solunum
Terapistleri için Aerosol Cihazlar›
Rehberi, 2. bask›) kitab›n›n birinci
yazar›d›r. Aerosol araflt›rmalar›

konusundaki ilgisini,
Respiratory Care, Current
Reviews in Respiratory
Medicine, Journal of Aerosol
Medicine, Respiratory Care
Clinics of North America,
Nursing in Critical Care, and
Expert Reviews in Respiratory
Medicine gibi hakemli
dergilerde yay›nlanan çeflitli

orijinal araflt›rma ve derlemelerde
ortaya koymufltur. Araflt›rma ve
e¤itim konusundaki baflar›l›
çal›flmalar› için ulusal ve uluslararas›
prestijli ödüller alm›flt›r. Solunumsal
bak›m›n dünya çap›nda gelifliminin
kuvvetli savunucusu olarak,
Uluslararas› Solunumsal Bak›m
Konseyi’nde Türkiye temsilcisi olarak
görev yapmaktad›r ve 1997’den beri
bu konseyin üyesidir.

Prof. Dr. Johan
Verbraecken
Gö¤üs hastal›klar›

uzman› olup Belçika

Antwerp Üniversite

Hastanesi (UZA)

Multidisipliner Uyku

Bozukluklar›

Merkezi’nin medikal

koordinatörüdür ve solunumsal uyku

bozukluklar› alan›nda yaklafl›k 20 y›ld›r

yüksek deneyim sahibidir. Ayn› 

zamanda, Antwerp Üniversitesi’nde

konuk profesördür. Belçika Uyku

Araflt›rma ve Uyku Bozukluklar›

Derne¤i baflkan yard›mc›s› olup, ERS

Uyku ve Solunum Kontrolü

Grubu’nun bir önceki baflkan ve

sekreterli¤ini yapm›flt›r ve halen 

E-Ö¤renim direktörlü¤ünü 

yapmaktad›r. Uyku ve solunum ile ilgili

100’ün üzerinde bilimsel yay›n ve kitap

bölümünün yazar› veya yazarlar›ndand›r.

Operatör Dr.
Sudish Murthy
ABD Cleveland

Clinic’te Ana Hava

Yolu Hastal›klar›

Merkezi’nin Cerrahi

Direktörü ve Gö¤üs ve

Kalp-Damar Cerrahisi

Klini¤i’nde gö¤üs cer-

rahi uzman› olarak çal›flmaktad›r. 

Ayr›ca, Cerrahi ve Transplantasyon

Bölümü’nde de görevlidir. Özel ilgi

alanlar›: özofagus cerrahisi,

bronkoskopik, laparoskopik ve

torakoskopik ifllemleri içeren 

minimal invaziv cerrahi, genel cerrahi

ve akci¤er transplantasyonudur.

Cerrahi, genel cerrahi ve kalp-damar

cerrahi asistanl›¤›n›, Boston 

Harvard Üniversitesi’nde yapm›flt›r.

Harvard Üniversitesi’nden ald›¤›

bursla, Hong Kong Üniversitesi

Queen Mary Hastanesi’nde Özofajus

Cerrahisi Klini¤i’nde e¤itimini 

sürdürmüfltür. ACCP’de Giriflimsel

Pulmonoloji/ Tan›sal ‹fllemler A¤›

yürütme komitesi baflkan›d›r. 

Sayfa 1’den devam

Dr. Semra Bilaçero¤lu,
Solunum 2011 D›fl ‹liflkiler

Sorumlusu
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Türk Gö¤üs Hastal›klar›

Yeterlik Kurulu (TGHYK)

taraf›ndan ilk kez 2002

y›l›nda teorik ve pratik bölümlerden

oluflan Türk Gö¤üs Hastal›klar›

Yeterlik S›nav› yap›lm›flt›r. Ayn›

dönemde TGHYK Yönergesi’nin

özel durumlar bafll›kl› maddesinde

belirtildi¤i flekilde “halen e¤itim

kurumlar›nda çal›flmakta olan 

profesör, doçent, klinik flefi, klinik flef

yard›mc›lar› ve ÖSYM'nin flef ve flef

yard›mc›l›¤› için yapt›¤› Mesleki 

Bilgi s›nav›nda baflar›l› uzmanlar”

s›nav yap›lmaks›z›n Yeterlik Belgesi

alm›fllard›r. Yeterlik belgesinin

geçerlilik süresi 10 y›ld›r.

Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik

Kurulu taraf›ndan yeniden 

belgelendirme kriterlerini içeren bir

yeniden belgelendirme 

(resertifikasyon) yönergesi

haz›rlanm›flt›r. Bu yönerge 15 Nisan

2011 tarihinde, Türk Toraks Derne¤i

14. Y›ll›k Kongresi s›ras›nda gerçek-

lefltirilen TGHYK

Genel Kurulu’nda

sunulmufl ve 

onaylanm›flt›r.

Yeniden 

belgelendirme,

TGHYK taraf›ndan

Yeterlik Belgesi 

verilen Gö¤üs

Hastal›klar› uzman-

lar›n›n Yeterlik

Belgeleri’nin yenilenmesidir. Bu

süreç tamam›yla gönüllülük

çerçevesinde 

yürütülmektedir ve 

baflvuracak kiflilerin en az 10

y›l önce TGHYK taraf›ndan

verilmifl olan Yeterlik

Belgesini alm›fl olmalar›

gerekmektedir. Bu yönergeye

göre yeniden belgelendirme için

adaylar›n flu koflullardan herhangi

birini gerçeklefltirmeleri 

gerekmektedir. 1. Türk Gö¤üs

Hastal›klar› Yeterlik S›nav›’n›n teorik

ve pratik bölümlerine girmek ve

baflar›l› olmak ya da, 2. Türk Gö¤üs

Hastal›klar› Yeterlik S›nav›’n›n teorik

bölümüne tekrar girip baflar›l› olmak

(Bir önceki yeterlik s›nav›ndan en az

10 y›l geçmeden teorik resertifikasyon

s›nav›na girilemez) ve ek olarak 

bilimsel etkinliklerden her y›l en az

30 olmak üzere, on y›l içinde (ard›fl›k

olmayabilir) toplam en az 300 kredi

alm›fl olmak ya da, 3. Bilimsel 

etkinliklerden her y›l en az 50 olmak

üzere, on y›l için (ard›fl›k olmayabilir)

toplam en az 500 kredi alm›fl olmak,

on y›l›n› doldurdu¤u halde 

baflvurmam›fl olanlar için 

500 krediye ek olarak on y›l› geçen

her y›l (ard›fl›k olmayabilir) için 

ek en az 50 kredi alm›fl olmak.

Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi

10 y›l olacakt›r. Yeniden 

belgelendirme için dört temel alanda

kredi al›nmas› mümkün olacakt›r. 

1. Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan

kredilendirilmifl ulusal kongre, sem-

pozyum, kurs, konferans vb bilimsel

toplant› (STE puan› olan ulusal

toplant›) kat›l›m›, 

2. Uluslararas› kredilendirme 

kurumlar›nca (American Board of

Internal Medicine (ABIM),

European Board for Accreditation in

Pneumology (EBAP) vb.)

kredilendirilmifl uluslararas› kongre,

sempozyum, kurs, konferans vb bil-

imsel toplant› kat›l›mlar›ndan al›nan

CME kredileri, 

3. Bu toplant›lara konuflmac›, oturum

baflkan› olarak veya poster/sözlü

sunum ile kat›lmak, 

4. Bilimsel yay›nlardan al›nan krediler.

On y›lda al›nacak krediler bu

alanlar›n herhangi birisinden veya

birkaç›ndan olabilir. Bu etkinliklerin

kredi de¤erleri www.tghyk.org

adresinde, “Resertifikasyon”

bölümünde incelenebilir. 

Yönergenin geçerlili¤i TGHYK

Genel Kurulu’nda kabul edildikten

befl y›l sonra bafllamaktad›r. Befl y›l

sonra resertifikasyon için baflvuracak

adaylar›n bu yönergede ifade edilen

puanlar›n en az yar›s›n› alm›fl olmas›

gerekmektedir. Yönerge uygulamaya

girinceye kadar befl y›l süre ile daha

önce verilen Yeterlilik Belgelerin

geçerlili¤i devam etmektedir.

Dr. Ahmet Emin Erbaycu
İzmir Dr Suat Seren 

Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik Kurulu ve Yeniden Belgelendirme: 

Süreç ve KriterlerSüreç ve Kriterler
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Gö¤üs Hastal›klar›-
Gö¤üs Cerrahisi

Toplant›s› Yap›ld›
Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i ve Türk

Gö¤üs Cerrahisi Derne¤i’nin

koordinatörlü¤ünde

gerçeklefltirilen Gö¤üs

Hastal›klar›-Gö¤üs Cerrahisi

Toplant›lar› (III) 9 Haziran

2011 tarihinde ‹stanbul

Dedeman Oteli'nde

gerçeklefltirildi. Toplant›n›n

bafll›¤› “Enfeksiyon Kaynakl›

Plevral Effüzyonlara

Yaklafl›m”d›.

Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i Merkez

Yönetim Kurulu ve TGCD

‹stanbul fiubesi Yönetim

Kurulu'nun birlikte 

düzenledikleri toplant›da

Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs

Cerrahi'sinin ortak konular›

konufluldu. 

Oturum baflkanl›¤›n› Dr.

Sedat Alt›n ve Dr. Adnan

Sayar'›n üstlendikleri Olgu

sunumunu Lütfi K›rdar Kartal

EAH Gö¤üs Cerrahisi 

Klini¤i'nden Dr. Benan

Ça¤alayan, Akif Turna, 

Dr. Mustafa Özcan, 

Dr. Tuncay fiarizi ve 

Dr. Nimet Karaday› yapt›lar. 

Oturum baflkanl›¤›n› Dr.

Orhan Arseven ve Dr. Alper

Toker'in üstlendikleri toplant›da

Gülhane Askeri T›p

Akademisi'nden Dr. Ersin

Demirer “Klinisyen Aç›s›ndan

Tan› Yaklafl›mlar›”, Yedikule

Gö¤üs Hastal›klar› EAH'den

Dr. Levent Dalar “Medikal

Torakoskopi”yi ve Gaziantep

Üniversitesi T›p Fakültesi'nden

Dr. Levent Elbeyli “Tan› 

ve Tedavide Ne Zaman

Cerrahi” bafll›klar›n› anlatt›. 

Çeflme Sheraton Otel'de 

gerçeklefltirilecek olan SOLUNUM

2011 Kongre Program› içerisinde 

15 Ekim Cumartesi günü kurslar

düzenlenecek. Kurs bafll›klar› ve

içeriklerini afla¤›da görebilirsiniz.

Toraks Travmalar›
●● Travma nedir? Sa¤l›k birimleri 

nas›l organize olmal›d›r?

●● Travmaya metabolik ve endokrin

cevap

●● Olay yerinde yap›lmas›

gerekenler; hasta nakil

kural ve koflullar›

●● Toraks travmal› hastada

major cerrahi 

endikasyonlar›; 

●● Gö¤üs duvar› sorunlar›nda

tedavi yöntemleri ve

yeni geliflmeler

●● Toraks travmalar›nda

erken ve geç 

komplikasyonlar

●● Travmada solunum yetmezli¤i, 

sistemik sorunlar ve tedavisi

●● Toraks travmal› hastan›n 

rehabilitasyonu

●● Toraks travmal› hastan›n 

rehabilitasyonu

Temel Yo¤un 
Bak›m Kursu
●● Yo¤un Bak›m nedir, 

yo¤un bak›m hastas› kimdir

●● YB da monitörizasyon

●● YB da özel giriflimler

●● Solunum yetmezli¤ine yaklafl›m

●● Sedasyon, analjezi, nöromuskuler

blokaj

●● YB da dahili sorunlar

●● YB da beslenme

Sigara B›rakma
Yöntemleri Kursu
●● Tütün Epidemiyolojisi ve Tütün

Endüstrisi, Tütün Kontrol

Programlar›

●● Tütün ürünleri, Sigara ve Sigara

Duman›

●● Sigara ba¤›ml›l›¤› ve Sigara ‹çen

Hastaya Genel Yaklafl›m

●● Sigara ba¤›ml›l›¤›na psikoloijik

yaklafl›m

●● Sigara B›rakma Poliklini¤i

Yap›land›r›lmas›

●● Nikotin Replasman Tedavisi

●● Bupropiyon

●● Vareniklin

●● Bilimsel Olmayan Yaklafl›mlar

Kronik Solunum
Hastal›klar›nda 
Evde Bak›m
●● De¤erlendirme

●● Medikal tedavi

●● Oksijen tedavisi

●● Non - invaziv ventilatör kullan›m›

●● Mekanik ventilatöre ba¤›ml› 

hastan›n izlenmesi

●● Solunum fizyoterapi ve 

rehabilitasyonu

●● Egzersiz program› 

önerileri

●● GYA ve ev ortam önerileri

●● Hasta bak›m›nda 

karfl›lafl›labilecek problemler 

ve çözüm önerilerinin 

tart›fl›lmas›

Akci¤er Kanserlerinde
Destek Tedavi
Uygulamalar›
●● Destek tedavi- palyatif tedavi

tan›mlamalar›. Destek tedavi

kime, ne zaman, nerede, kim

taraf›ndan uygulanmal›

●● A¤r› tedavisi

●● Akci¤er kanserli hastada anoreksi,

kafleksi, beslenme

●● Yorgunluk

●● Dispne

●● Öksürük ve hemoptizi

●● Akci¤er kanserli hastada psikososyal

yaklafl›m

●● Palyatif tedavi ünite yap›lanmas› ve

organizasyonu

●● Mesleki Akci¤er Hastal›klar›nda

Radyoloji

●● Kursun amac›-beklentiler-tan›flma

●● Radyolojik takip gereken MAH

●● Neden ILO , tarihçe

●● ILO klasifikasyonunun genel

ilkeleri

●● Parankimal opasiteler

●● Plevral patolojiler

●● Meslek Hastal›klar›nda Digital grafi

●● Meslek Hastal›klar›nda HRCT

●● Pratik

●● Kurs sonu de¤erlendirme, 

geri bildirim

Ast›m Ve Di¤er Allerjik
Hastal›klarda Aciller &
Ast›mda Tan› Testleri
●● Ast›m ve Di¤er Allerjik 

Hastal›klarda Aciller

●● Ast›m akut atak tedavisi

●● Anafilaksi

●● ‹laç alerjisi

●● Ast›mda Tan› Testleri

●● Bronfl provokasyon testleri

●● Bronfl provokasyon testleri

●● Ast›mda solunum fonksiyon 

testleri ve PEF takibi

●● Prick testleri

Uykuda Solunum
Bozukluklar› Tan› ve
Tedavisi
●● S›n›flama ve klinik özellikler

●● Tan› kriterleri

●● S›n›flama d›fl› özel durumlar

●● Polisomnografik tan›

●● Tan› sorunlar›

●● PAP tedavisi ve cihaz seçimi

●● PAP d›fl› tedaviler

●● Tedavi sorunlar›

●● Çocuklarda tan› ve tedavi

farkl›l›klar›

Ekokardiyografi ve
Torasik Ultrasonografi
Kursu
●● Ultrasonografi fizi¤i ve 

ultrasonografik görüntüleme

●● Torasik hastal›klarda ultrasonografi:

olgu sunumlar› eflli¤inde

●● Tart›flma

●● Ekokardiyografik de¤erlendirme 

ve kullan›lan parametreler

●● Kalbin sistolik, diyastolik fonksiyon

bozukluklar› ve Ekokardiyografik

de¤erlendirme

●● Tart›flma

●● Kalbin sistolik, diyastolik fonksiyon

bozukluklar ve pulmoner

yans›malar›

●● Pulmoner hipertansiyonda klinik

de¤erlendirme

●● Giriflimsel toraks ultrasonografisi

●● Pratik uygulama

Sayfa 1’den devam

Bir Mezuniyet Sonras› E¤itim Faaliyeti:
SOLUNUM 2011 Kurslar›
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■ sayfa 6 solunum aktüel yorum

1
980’lerin sonunda

bafllayan küreselleflme ve

de¤iflim, devlet-vatandafl-

sivil toplum üçgeninde yeni

yaklafl›mlara neden olmufl, bu

de¤iflimden sa¤l›k sektörü de

nasibini alm›flt›r.

Dünyadaki bu de¤iflime ba¤l›

olarak, globalleflme, özelleflme,

devletin küçültülmesi ve iletiflim

alan›ndaki yenilikler sonras›, hasta

temelli sa¤l›k politikalar› uygulamaya

sokulmufltur.

1990’l› y›llar›n sonunda 

ülkemizde de, Dünya Bankas›’n›n

projelendirdi¤i politikalar, Sa¤l›k

Bakanl›¤›m›zca uygulanm›fl, ancak

yeterince baflar›l› olamam›flt›r. 

2000’li y›llar›n bafl›nda ise, Sa¤l›kta

Dönüflüm Program› yürürlü¤e

girmifltir. Hastan›n hekime ulaflmas›n›

kolaylaflt›rmay› ve sa¤l›k ç›kt›lar›n›

düzeltmeye yönelik bu projede, 

hasta haklar›, Aile hekimli¤i, 

performansa dayal› ücretlendirme 

gibi daha önceleri uygulanmayan

bafll›klar yer alm›flt›r.

Yaklafl›k 7 y›ld›r uygulanan

sa¤l›kta dönüflüm projesi sonucunda,

vatandafllar›n sa¤l›k kurum ve 

kurulufllar›na müracaat› yaklafl›k 

3 kat artm›fl, yatak doluluk oranlar› 

ve yap›lan ameliyat say›lar› da 

yükselmifltir. Sa¤l›k kurulufllar›n›n

birlefltirilmesiyle ve ek ödeme gibi

politikalarla hekim say›s› fazla

de¤iflmemesine karfl›n daha etkin ve

verimli sa¤l›k hizmeti sunulmaya

bafllanm›flt›r. Bu arada anne-bebek

ölümleri, uygulanan ücretsiz 

koruyucu hekimlik uygulamalar› ile,

belirgin flekilde azalt›lm›flt›r.

2005 y›l›na kadar Bütçe

Uygulama Talimat› (BUT) olarak

ücretlendirilen ifllemler, Sa¤l›k

Uygulama Tebli¤i (SUT) fleklinde

yeniden gözden geçirilmifl ve

ABD’deki Medicare sistemindeki

CPT4’ten çevirilerek uygulamaya

sokulmufl, giriflimsel ifllemler 

puanland›r›lm›flt›r. Ancak ne yaz›k ki,

garip bir nedenden ötürü 

Solunum Sistemiyle ilgili bölüm

çevrilmedi¤inden yetersiz kalm›flt›r ve

de hala kalmaya devam etmektedir.

2009 y›l›na kadar performansa

dayal› ücretlendirmeyle Sa¤l›k

Bakanl›¤› kurum ve kurulufllar›nda

çal›flan baflta hekim olmak üzere

sa¤l›k personeline eskiyle 

k›yaslanamayacak ölçüde ödemeler

yap›lm›flt›r. Bu da, hasta 

memnuniyetine yans›rken, hekimler

aras›nda de¤iflik çat›flmalara ve

flikayetlere neden olmufltur. Bu arada,

uygulanan ek ödeme yönetimiyle

mevcut muayenehanelerin

kapat›lmas› sa¤lanm›flt›r.

2009 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla

Sosyal Güvenlik Kurumu aras›nda

yap›lan protokol sonucu global 

bütçeye geçilmesi, her geçen y›l hasta

ve giderlerinin art›fl›na karfl›n, 

protokolde anlafl›lan bütçenin 

giderek azalt›lmas› otomatikman 

da¤›t›labilecek ek ödeme miktar›n›n

düflmesine yol

açm›flt›r. Böylece

hekimlerin ifl yükü

artmas›na karfl›n,

ele geçen para 

miktar›n›n 

azalmas›, 

hekimlerimizde

‘tükenmifllik

sendromu’na

neden olmufltur.

Performansa dayal› 

ücretlendirmenin gö¤üs hastal›klar›

uzmanlar› aç›s›ndan s›k›nt›lar› daha

fazla görülmüfltür. Bunda pek çok

faktör rol alm›flt›r: SUT’ta gö¤üs

hastal›klar› giriflimsel ifllemlerinin

ço¤unlu¤unun yer almamas›, genel

devlet hastanelerinde çal›flan 

hekimlerin hastalar›n›n dahiliye,

enfeksiyon gibi di¤er uzman 

hekimlerce bak›lmalar›, daha çok 

kronik hastalara bakt›klar› halde

poliklinik ve ifllem puanlar›n›n 

düflük oluflu, tüberkülozlu hastalarla

ilgilenen hekimler olmalar›na 

karfl›n riskli personel kapsam›na

al›nmamamalar› gibi.

Bunun sonucunda gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›n›n ald›klar› 

ek ödeme ortalamas› aç›s›ndan,

uzmanl›k alanlar›ndan 20. s›rada 

yer almaktad›r.

Öte yandan, ülkemizdeki 

solunum hastal›klar› yükünün

2004’te yay›nlanan Hastal›k Yükü

Çal›flmas›’na göre % 8,1 düzeyinde

olufluna karfl›n IMS rakamlar›na göre

solunum sistemi ilaçlar›n›n toplam

reçete oran›n›n % 14 düzeyinde

olmas› ve de giderek art›fl›, ülkemizde

gö¤üs hastal›klar› uzman hekim 

ihtiyac›n›n oldu¤unun göstergeleridir.

Ancak buna karfl›n, son y›llarda 

uygulanan politikalarla gö¤üs

hastal›klar› kliniklerine al›nan asistan

say›s› giderek azalt›lmaktad›r. Aile

hekimli¤i, acil t›p, anestezi ve 

psikiyatr asistan say›lar› giderek

artt›r›lmas›na karfl›n, hasta say›s› 

artan, uyku, alerji, yo¤un bak›m, evde

bak›m gibi her geçen gün çeflitlenen

hasta potansiyeline sahip uzmanl›k

alan›m›zdan asistan say›s›n›n

azalt›lmas›, yak›n gelecekte pek çok

s›k›nt›y› beraberinde getirecektir. 

Uygulanan sa¤l›k politikalar›,

hasta ve hasta yak›nlar›n›n 

memnuniyetine endekslenince,

fl›mar›kl›k boyutundan sa¤l›k 

personeline fliddete kadar varan

sonuçlara yol açm›flt›r. Hekim seçme

uygulamas›, sa¤l›k hakk›n›n yanl›fl

alg›lat›lmas›, malpraktis yasas›

ç›kart›lmadan yeni Türk Ceza

Kanunu ile hekimlerden yüksek 

miktarlarda tazminat isteme yolunun

aç›lmas› gibi nedenlerden 

kaynaklanan haks›zl›klar›n önüne

geçilmesi gerekir. Muhakkak ki, baz›

yanl›fl uygulamalar›n genellefltirilmesi

do¤ru olmazken, her geçen gün bu

sald›r›lar›n art›fl göstermesi endifle

verici olmaktad›r. 

Birçok sa¤l›k ç›kt›s›n› 

iyilefltirmesine yol açarken, 

etkinlik-verimlilik analizleri yap›lmasa

da hastalar›n ücretsiz her türlü tetkik

ve giriflime ulaflabildikleri Sa¤l›kta

Dönüflüm Projesi’nin, kifli bafl›na

sa¤l›k harcamas›n›n 160 dolar gibi

düflük düzeylerde olmas› da

flafl›rt›c›d›r. Reçetelenen ilaç kutu

baz›nda iki buçuk kat art›fl olmas›na

karfl›n, yap›lan ilaç indirimleri ve SGK

eczane programlar›, Medulla gibi

takip sistemleriyle sa¤l›k

harcamalar›n›n bir kat düzeyinde

art›flta tutulabilmesi sa¤lanm›flt›r. Tek

hekimle ilaç raporlar›n›n veriliflinin

kolaylaflt›r›lmas› sonucu, solunum 

sistemi ilaçlar›nda son 4 y›lda iki kat

art›fl gerçekleflmifltir. Ancak 

reçetelenen ve rapor nedeniyle de

tamamen katk› pays›z ücretsiz al›nan

ilaçlar›n›n etkin kullan›lmad›¤› da 

bilinen bir gerçektir. ‹laveten yine

gö¤üs hastalar› için oksijen tüpü, 

konsantratörü, BiPAP, CPAP, 

nebülizatör gibi cihazlar›n da çok

kolayl›kla verilmesi de yine ülke

ekonomisi aç›s›ndan s›k›nt› 

yaratacak boyuta ulaflm›flt›r.

Sa¤l›k politikalar›n›n gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›na daha az zarar

vermesini sa¤layacak düzenlemelerin

bir an önce yap›lmas› gerekmektedir.

Anayasam›z›n belirtti¤i gibi ‘Eflit ifle

eflit ücret’ maddesinin uygulanarak,

adaletsizliklerin önüne geçilmesi, 

performansa dayal› ödeme sisteminin

oran›n›n düflürülerek sabit ek ödeme

oran›n›n yükseltilmesiyle hekim

maafllar›n›n art›r›lmas›, hekim bafl›na

hasta say›s›n›n azalt›larak hekimin

hastas›na daha fazla vakit ay›rmas›na

müsaade eden sisteme geçilmesi, 

kantiteye de¤il kaliteye endeksli sa¤l›k

hizmetinin verilmesi, iflgücü 

analizlerine göre orta-uzun dönem

planlamalar›n uzmanl›k dernekleriyle

iflbirli¤i yap›larak asistan hekim

al›nmas›, bir an önce SUT’taki 

gö¤üs hastal›klar› giriflimsel 

ifllemlerin yer almas› ve uygun 

puanland›r›lmas› gerekmektedir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 

uygulamaya sokulmaya çal›fl›lan 

afiliasyon tebli¤iyle üniversite-e¤itim

hastanesi iflbirli¤i ile kaynaklar›n etkin

kullan›lmas› amaçlanmaktad›r. Ancak,

üniversitenin daha ço¤unlukla

e¤itim-araflt›rma bazl› çal›fl›rken

devlet-e¤itim hastanelerimizde sa¤l›k

hizmeti a¤›rl›kl› çal›fl›lmaktad›r. Bu

yüzden de, verimlilik aç›s›ndan

üniversite hastanelerinin

de¤erlendirilmesiyle baz› s›k›nt›lar›n

yaflanaca¤› da aflikard›r.

Afiliasyon konusunun da karfl›l›kl›

ortak ak›lla daha düzgün 

uygulanabilece¤ini düflünüyorum.

Özellikle tüberküloz hastas› 

görmeden t›p fakültesi ö¤rencileri ve

üniversite kliniklerinde çal›flan asistan

hekimlerin e¤itimlerinde, gö¤üs

hastal›klar› e¤itim hastanelerimizle

afiliasyonun faydal› olaca¤›, e¤itim

veren kurumlar›n e¤itim 

akreditasyonunun yap›lmas›n›n 

standardizasyon aç›s›ndan önemli

oldu¤u aflikard›r. 

Sonuçta, son y›llarda uygulanan

sa¤l›k politikalar›, her ne kadar

baflar›l› olmas›na karfl›n, gö¤üs

hastal›klar› uzmanl›k alan›m›z

aç›s›ndan baz› s›k›nt›lar› da

beraberinde getirmifltir. Ancak, baz›

düzenlemelerle bu olumsuzluklar

ortadan kald›r›labilir. Böylece daha

verimli çal›flan hekimlerimiz

hastalar›na daha fazla vakit 

ay›rarak hasta bafl›na düflen 

sa¤l›k harcamalar›n›n art›fl›n›n önüne

geçilebilecektir. Türk Toraks

Derne¤i’mizin Sa¤l›k Politikalar›

Çal›flma Grubu, gö¤üs hastal›klar›

uzmanl›k alan›n› etkileyen sa¤l›k 

politikalar› üzerine çeflitli raporlar

haz›rlay›p ilgili taraflara bunlar›

aktararak olumsuzluklar› azaltmaya

gayret sarfetmektedir. Israrla, 

ak›lc› önerilerle Bakanl›k ve SGK

zemininde uzmanl›k alan›m›z›n

s›k›nt›lar›n›n azalt›labilece¤i

düflüncesindeyim.

Tüm uzman meslektafllar›ma

daha güzel bir gelecekte ülkemiz

akci¤er sa¤l›¤›n› düzeltmeye yönelik

ak›lc› politikalarla daha mutlu 

hekimlik uygulamalar› 

gerçeklefltirebilme imkan› elde

etmelerini diliyorum. 

Kaynaklar: 
1.Alt›n S. Gö¤üs Hastal›klar› Uzman

Gücü. Sentez Matbaac›l›k, Ankara,

2010

2.Sa¤l›kta Dönüflüm Program›. Sa¤l›k

Bakanl›¤› Yay›nlar›, 2005

3.Performans Uygulamalar›. Sa¤l›k

Bakanl›¤› Yay›nlar› 2008 

Dr. Sedat ALTIN
Erzincan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs

Hastalıkları AD

2004’te yay›nlanan
Hastal›k Yükü
çal›flmas›na göre 
solunum sistemi
hastal›klar›n›n 
%8,1 düzeyinde
olufluna karfl›n, 
IMS rakamlar›na
göre solunum 
sistemi ilaçlar›n›n
%14 oran›nda 
reçete edilmesi,
ülkemizde gö¤üs
hastal›klar› uzman
hekim ihtiyac›n›n
oldu¤unun
göstergeleridir. 

Bir an önce gö¤üs
hastal›klar›
giriflimsel 
ifllemlerinin
SUT’taki yerini
almas› ve uygun
puanland›r›lmas›
gerekmektedir. 

Sa¤l›k 
politikalar›ndaki
yeni 
düzenlemeler
gögüs hastal›klar›
uzmanl›k alan›na
yönelik 
olumsuzluklar›
ortadan
kald›rabilir.

Ülkemizdeki Sa¤l›k Politikalar›
ve Gö¤üs Hastal›klar›
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Bilindi¤i üzere çal›flma 

gruplar› uzmanl›k derneklerinin

lokomotifi konumundaki ve

dernek faaliyetlerini büyük

oranda belirleyen organlard›r.

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i’nin (TÜSAD) birçok

çal›flma gruplar›ndan birisi olan

KOAH Çal›flma Grubumuz da uzun

y›llard›r dernek faaliyetlerimize

katk›da bulunan önemli çal›flma 

gruplar›ndan birisidir. Yaklafl›k 4 y›ld›r

çal›flma grubumuzun baflkanl›¤›n›

yürütmekteyim. Bu görev esans›nda,

baflta bu görevi kendisinden devir

ald›¤›m ve flu anda dernek

baflkan›m›z olan Dr.Mecit Süerdem

olmak üzere, tüm çal›flma grubu

üyelerimizle birlikte oldukça yo¤un

çal›flma dönemleri geçirdik. 

KOAH hastal›¤›n›n toplumlarda

en s›k olarak görülen kronik

hastal›klardan

birisi olmas›

nedeni ile

halk›n 

bilgilendirilmesi

ve bilinçlendi-

rilmesine 

yönelik

çal›flmalar›m›z

grup faaliyetlerimizde di¤er çal›flma

gruplar›ndan farkl› olarak daha fazla

öne ç›km›flt›r. Buna yönelik olarak

ulusal gazete ve televizyonlarda çok

say›da KOAH konusunda reklam

çal›flmas› yap›lm›flt›r. Dünya KOAH

Günü etkinlikleri çereçevesinde her

y›l›n Kas›m ay›n›n 3. haftas› içerisinde

bu çal›flmalara daha da h›z verilerek,

kalabal›k al›flverifl merkezlerinde ve

meydanlarda KOAH hastal›¤›n› halka

tan›t›c› standlar aç›larak broflürler

da¤›t›lm›flt›r. Çal›flma grubumuz bu

faaliyetlerini sadece 1 güne, 1 haftaya

veya 1 aya s›n›rlamak yerine

derne¤imizin maddi imkanlar› el

verdi¤i ölçüde bu faaliyetlerini tüm

bir y›la yaymaya gayret göstermifltir.

Grubumuzun üyeleri bir çok gazete

ve dergiye KOAH konusunda 

röportaj verirken, ulusal ve bölgesel

televizyonlarda da çok say›da

programda KOAH konusunda

konuflmac› olarak yer alm›fllard›r.

Halka yönelik faaliyetlerimize ek

olarak uzmanl›k ö¤rencilerini,

uzmanlar› ve akademisyenleri de

hedef alan KOAH'la ilgili son

geliflmelerin de derinlemesine 

irdelendi¤i çok say›da bölgesel

toplant›lar düzenlenmifltir. Her y›l

yapt›¤›m›z ulusal kongrelerimiz

esnas›nda ise KOAH'la ilgili konular›

içeren toplant›lara çal›flma grubu

üyelerimizin katk›lar› ile genifl yer 

verilirken, KOAH hastal›¤› 

kongremizin medyaya yönelik 

tan›t›m ve bilgilendirme

aktivitelerinde de en genifl yeri

tutmufltur. 

KOAH çal›flma grubumuzun

üyelerinin katk›lar› ile derne¤imizin

resmi dergisi olan Solunum'da çok

say›da derleme yaz›lm›fl ve KOAH'a

yönelik ek say›lar ç›kar›lm›flt›r. Son 3

y›ld›r KOAH Bülteni ad› alt›nda

senede 3 defa ç›kart›lan bir elektronik

dergiyi de yay›n hayat›na bafllatm›fl

bulunmaktay›z. Bu derginin

aksat›lmadan ç›kart›lmas›nda çal›flma

grubu üyelerimiz büyük bir özveri ile

çal›flm›fllard›r ve çal›flmaya da devam

etmektedirler. Ayr›ca çal›flma grubu

üyelerimiz baflka ulusal dergilerin de

KOAH konusunun ifllendi¤i ek

say›lar›n›n ç›kar›lmas›na editörlük,

yard›mc› editörlük ve yazarl›k yapmak

sureti ile katk›larda bulunmufllard›r.

Hastalara yönelik olarak olarak

haz›rlam›fl oldu¤umuz KOAH

broflürümüzü Türkiye'nin dört bir

yan›ndaki gö¤üs hastal›klar› ve istekte

bulunan di¤er branfl polikliniklerine

da¤›tm›fl bulunmaktay›z. 

Tüm bu çal›flmalar›n 

gerçeklefltirilmesinde her türlü

yard›m› ve fedakarl›¤› esirgemeyen

çal›flma grubu üyelerimiz olan;

Dr.Mecit Süerdem'e (Konya Selçuk

Üniversitesi Selçuklu T›p

Fakültesi)

Dr.Arzu Mirici'ye (Çanakkale 18

Mart Üniversitesi T›p Fakültesi)

Dr.Mukadder Çal›ko¤lu'na (Mersin

Üniversitesi T›p Fakültesi)

Dr.Levent Cem Mutlu'ya (Tekirda¤

Üniversitesi T›p Fakültesi)

Dr.Önder Öztürk'e (Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi

T›p Fakültesi)

teflekkürü bir borç bilirim. 

Çal›flma grubumuza yeni ve aktif

üyelerin kat›laca¤›na olan ümidimle

birlikte KOAH çal›flma grubumuzun

faaliyetlerini çok daha artt›rarak

devam ettirece¤ine inan›yorum. 

Sayg›lar›mla.

●
Türk Gö¤üs Cerrahisi

Derne¤i'nin düzenledi¤i ve

art›k geleneksel hale gelen

Türk Gö¤üs Cerrahisi Sempozyumu

“Akci¤erin Cerrahi Enfeksiyon

Hastal›klar›” bafll›¤› alt›nda 17-20

Kas›m 2011 tarihleri aras›nda

Diyarbak›r Dicle Üniversitesi

Kongre Merkezi'nde yap›lacak. 

Kongre Baflkanlar› Dicle 

Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs

Cerrahisi AD Baflkan› Dr. fievval

Eren ve F›rat Üniversitesi 

T›p Fakültesi Gö¤üs Cerrahisi AD

Baflkan› Dr. Ak›n Eraslan 

Balc›, sempozyumla ilgili 

flu aç›klamay› yapt›lar: 

“Bu sempozyumda ülkemiz t›p

prati¤i için çok önemli olan ve

üzerinde bilimsel araflt›rmalar›n

yo¤un bir flekilde devam etti¤i

“toraks›n cerrahi enfeksiyon ve

enfestasyonlar›” konusu, her biri

alan›nda söz sahibi olan de¤erli

bilim adam› ve araflt›rmac›lar›n

katk›lar›yla en yüksek bilimsel

düzeyde ele al›nacakt›r.

Etkinli¤imiz spesifik olarak tek

bir konuya tahsis edildi¤inden, her

oturumda tüm ayr›nt›lar irdelenecek,

dolay›s›yla e¤itimleri devam eden

asistanlar›n ve bilgilerini 

güncellemek ve araflt›rma yapmak

isteyen uzmanlar›n üst düzeyde

yarar elde etmeleri sa¤lanacakt›r.

Gö¤üs Hastal›klar› branfl›ndan olan

meslektafllar›m›z da kendi

alanlar›nda gereksinim duyduklar›

bilgileri alabilecekler ve birbirine

kardefl bu iki branfl aras›nda bilgi ve

fikir al›fl verifli ortam› do¤abilecektir.

Sempozyumumuz enfeksiyonla

ilgili her branfltan

meslektafllar›m›z›n 

yararlanabilece¤i bir bilimsel

içeri¤e sahiptir. Tüm oturumlarda

konuflmac› ve izleyiciler aras›nda 

etkileflim ortam› kurulacak ve 

interaktiviteye önemverilecektir.

Bilimsel yo¤unlu¤un yan› s›ra,

güzel an›larla ayr›lman›z

için, doyurucu bir sosyal program da

haz›rlanm›flt›r. Türkiye'mizin en

güzel yörelerinde olan bu bölgede,

zengin kültürler diyar›, Türk ve

Dünya tarihinin vazgeçilmez

flehri Diyarbak›r'›, do¤al, kültürel

tarihi zenginlikleri, eflsiz damak 

tadlar› ve müzi¤iyle doya doya

yaflayabilmeniz için çal›flt›k.

Türk Gö¤üs Cerrahisi

Derne¤i'nin baflkan› 

Dr. fievket Kavukçu ve de¤erli 

yönetim kurulu üyelerine 

verdikleri destek ve katk›lar› için

teflekkür ediyoruz. Dicle 

Üniversitesi'nin yeni hizmete 

giren modern ve ihtiflaml› 

Kongre Merkezi, üniversite 

rektörlü¤ünün müsadeleriyle 

kongremiz için tahsis edilmifltir.

Say›n Rektör Dr. Ayflegül Jale Saraç

hocam›za destek ve katk›lar› için

teflekkür ediyoruz.

Sizleri 17-20 Kas›m tarihlerinde

Diyarbak›r Dicle Üniversitesi

Kongre Merkezi'ndeki bu etkinli¤e

kat›lmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Baflkanlar›

■ sayfa 7 solunum aktüel güncel

Dr. Hakan GÜNEN
TÜSAD KOAH Çalışma

Grubu Başkanı     

KOAH Çal›flma Grubu Toplum
Bilgilendirmesi ‹çin Yo¤un Olarak Çal›fl›yor

TÜSAD Ege Bölgesi fiubesi

taraf›ndan düzenlenen toplant› 

14 May›s 2011 tarihinde ‹zmir

Belediye Konferans Salonu’nda 

(Tarihi Kütüphane) gerçeklefltirildi.

Oturum baflkanl›¤›n› Dr. Hüseyin

Halilçolar'›n üstelndi¤i “KOAH'ta

‹nflamasyon” bafll›kl› birinci 

oturumda Dr. Dursun Tatar

“KOAH'ta Hava Yolu 

‹nflamasyonu”, Dr. fievket Özkaya

“KOAH'taki inflamasyona

Kortikosteroidlerin Etkisi” 

konusunu anlatt›lar.

Baflkanl›¤›n› Dr. fieyda Kaya'n›n

üstlendi¤i “Akci¤er Kanseri'nde

Rezeksiyon Karar›” bafll›kl› oturumda

Dr. Ozan Usluer “Cerrahi Aday›

Hastay› Medikal Yönden

De¤erlendirmek”, Dr. Ahmet Uçvet

“Cerrahi Aday› Hastay› Rezektabilite

Yönünden De¤erlendirmek”

konular›n› anlatt›lar.

Oturum baflkanl›¤›n› Dr. Semra

Bilaçero¤lu'nun üstlendi¤i olgu

sunumu oturumunda ‹zmir Dr. SS

Gö¤üs Hastal›klar› ve Cerrahisi

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nin

bir vakas› tart›fl›ld›. 

Toplant›n›n sonunda profesyonel

rehberler eflli¤inde Pergamon Gezisi

gerçeklefltirildi. 

KOAH ve Akci¤er Kanseri Konu Edildi

TÜSAD Ege Bölgesi fiubesi Toplant›s›TÜSAD Ege Bölgesi fiubesi Toplant›s›

Türk Gö¤üs Cerrahisi Derne¤i Sempozyumu’na Davet
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■ sayfa 8 solunum aktüel kültür/sanat

Do¤u Karadeniz Solunum Buluflmas›’n›n
Foto¤raflar› SOLUNUM 2011’de Sergilenecek

●
İstanbul Tiyatro Festivali
(İKSV) ve İstanbul Şehir
Tiyatroları, Ekim ayında

çok özel bir ortak yapıma ev
sahipliği yapacak. The Bridge
Project kapsamında
gerçekleştirilen, Sam Mendes’in
yönetmenliğini ve dünyaca ünlü
oyuncu Kevin Spacey’nin
başrolünü üstlendiği III. Richard,
beş özel gösteri için Ekim
ayında İstanbul’da olacak.

Dünya prömiyerini 29
Haziran'da Londra'da yapan ve
büyük ses getiren III. Richard, 
5 Ekim Çarşamba, 6 Ekim
Perşembe, 7 Ekim Cuma, 
8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim
Pazar akşamları saat 20.30’da
Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde sahnelenecek.

Üç Yıl Boyunca
Oynanacak

III. Richard, İstanbul Tiyatro
Festivali (İKSV) ve İstanbul Şehir
Tiyatroları’nın yanı sıra Atina &
Epidaurus Festivali, Centro
Niemeyer İspanya, Hong Kong
Sanat Festivali, Kay&Mc Lean
Productions, ve Singapur
Repertuar Tiyatrosu
partnerliğinde gerçekleştiriliyor.
Üç yıl boyunca uluslararası
seyirciyle buluşacak büyük
ölçekli, klasik tiyatro oyunları
üretmek amacıyla Old Vic, BAM
ve Neal Street’in ortak yapımı
olarak hayata geçirilen The
Bridge Project’in sponsorluğunu

Bank of America Merrill Lynch
üstleniyor.

Londra'nın köklü
tiyatrolarından biri olan Old Vic,
Brooklyn Müzik Akademisi
(BAM) ve Neal Street’in ortak
yapımı olan III. Richard’ın 
yönetmenliğini Oscar ödüllü
İngiliz yönetmen Sam Mendes
üstleniyor. Kevin Spacey ve
Broadway’de birçok oyunda
sahne alan, bol ödüllü Amerikalı
oyuncu Maureen Anderman’ın
yan sıra Haydn Gwynne, 
Chuk Iwuji, Gemma Jones ve
Chandler Williams gibi birçok
tanınmış İngiliz ve Amerikalı
oyuncuların yer aldığı III.
Richard, uluslararası turnesi
kapsamında yer alan bütün
dünya kentlerinde heyecanla
bekleniyor.

Sam Mendes ve Kevin

Spacey‘nin 1999 yılında beraber
çalıştıkları Amerikan Güzeli /
American Beauty adlı film,
aralarında “En İyi Erkek
Oyuncu” ve “En İyi Yönetmen”
ödüllerinin de bulunduğu 5
dalda Oscar kazanmıştı. İkili, 
12 yıl aradan sonra bu kez
Shakespeare'in tarihi

oyunlarından biri ve belki de en
güçlüsü olan III. Richard 
projesiyle yönetmen ve oyuncu
olarak tiyatro sahnesinde tekrar
bir araya geldi. “Kevin Spacey’le
Amerikan Güzeli’nden sonra
tekrar çalışmaktan çok mutlu
olduğunu” belirten yönetmen
Sam Mendes, başrol 
oyuncusundan “Özellikle The
Bridge Project'in son 
sezonunda başrolü oynaması
bu heyecanımı iki katına
çıkartıyor. III. Richard sevdiğim
bir oyun ve Kevin bu rolü 
oynamak için doğmuş." diye
bahsediyor. Sam Mendes, The
Bridge Project’in daha önceki
yıllarda sahnelediği Fırtına / 
The Tempest, Beğendiğiniz Gibi
/ As You Like It, Vişne Bahçesi /
Cherry Orchard ve The Winter’s
Tale / Bir Kış Masalı başlıklı 
projelerinin de 
yönetmenliğini yaptı.

III. Richard'ı canlandıran, Old

Vic Tiyatrosu Sanat 
Yönetmeni Kevin Spacey, 
12 yıl aradan sonra tekrar bir
araya geldiği Sam Mendes ile
ilgili olarak "Sam çalıştığım 
en iyi yönetmenlerden birisi 
ve onunla tekrar çalışabilme
fırsatını yakalamak en büyük
hayallerimin ötesinde bir 
mutluluk. Sam'in bir role
bakışını ve aktörü yönlendirip,
şekil vermesini seviyorum.
Böylesine kayda değer bir
insanla çalışmak bana bunun
hatırlanmaya değer bir iş
olacağı izlenimini veriyor. 
Öyle ümit ediyorum ki 2011 yılı
boyunca yapacağımız 
turneler sırasında 
gideceğimiz büyük şehirlerde
yaşayan tiyatroları görmek,
bizimle beraber bu turnede 

yer alan yeni yetişen 
oyuncular için kapsamlı 
bir eğitim programı 
olacaktır.” diyor.

Kevin Spacey, III. Richard'la
Ekim'de ‹stanbul'da!

29 Haziran – 3 Temmuz 2011

tarihleri aras›nda Riza-Ayder

Yaylas›’nda gerçekleflen Do¤u

Karadeniz Solunum Buluflmas›’na

göstermifl oldu¤unuz ilgi için teflekkür

ederiz. Ola¤anüstü bir do¤a cenneti

olan bu yörede geçirdi¤iniz vakit ve

bilimsel toplant›lar umar›m istedi¤iniz

gibi geçmifltir.

Buluflma süresince çekmifl

oldu¤unuz foto¤raflar› 

www.solunumbulusmasi.org 

adresindeki dosya yükleme modülüne

300 dpi çözünürlü¤ü ve 20 Mb alan›

aflmadan en fazla 5 adet olmak kayd›

ile yükleyebilirsiniz. Yükledi¤iniz 

resimler aras›ndan seçilecek en güzel

foto¤raflar Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i’nin 33. Ulusal

Kongresi olan Solunum 2011’

de sergilenecektir.

Yaflad›¤›n›z güzel anlar›

di¤er kongre kat›l›mc›lar›yla da

paylaflman›z›n, yaflad›¤›n›z anlara de¤er

kataca¤› inanc›nday›z.

ÖNEML‹: Dosya yükleme ifllemi

s›ras›nda yükleyece¤iniz dosyan›n ad›n›

‘’‹simSoyisim1.jpeg’’ format›nda 

göndermenizi rica etmekteyiz. 

Lütfen s›k›flt›r›lm›fl dosya 

yüklemeyiniz. De¤erlendirmeye 

al›nma flans› olmayacakt›r.

Sayg›lar›m›zla,

Do¤u Karadeniz Solunum
Buluflmas› Organizasyon Komitesi 

Buluflma süresince çekmifl oldu¤unuz
foto¤raflar› www.solunumbulusmasi.org
adresindeki dosya yükleme 
modülüne yükleyebilirsiniz.

Kongre katılımcılarının 
objektifinden Ayder Yaylası’nın

muhteşem güzellikleri ve
katılımcıların doğa yürüyüşleri.
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