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De¤erli Solunum Aktüel
Okurlar›,

Yeni say›m›zla sizlere “merhaba”

diyoruz. ‹nsan sa¤l›¤›na hizmet

etmeye odaklanm›fl olan sa¤l›k

çal›flanlar›n›n karfl›laflt›¤› fliddet

art›k son noktaya

ulaflm›fl durumda.

Yaflanan olaylarda,

sa¤l›k politikalar›n›

yönlendirenler ve

medya, 

sorumluluklar›n›

görmeli ve en k›sa

sürede çözüm 

üretmelidir. Bu say›m›zda sa¤l›k

alan›nda çal›flanlar›n yaflad›klar›

fliddeti konu alan bir yaz›m›z›

sizinle paylafl›yoruz.

TÜSAD’›n 34. Ulusal Kongresi

SOLUNUM 2012’nin bilimsel

program› büyük oranda flekillen-

mifl olup kongrenin ayr›nt›lar›n›

bu say›m›zda sizlere aktar›yoruz.

TÜSAD Akademi’nin 2012 y›l›

içerisinde ülkemizin de¤iflik 

bölgelerinde yapm›fl oldu¤u

toplant›lar›n d›fl›nda yurtd›fl›ndaki

dernek ve üniversitelerle ortaklafla

düzenledikleri toplant›lar›n da

bafll›klar›n› bu say›m›zda 

bulabileceksiniz. fiube ve çal›flma

gruplar›m›zdan haberlerimiz iç

sayfalarda yer almaktad›r.

“Sigaradan kurtulmak” sigara içen

bir çok kiflinin iste¤i olmakla 

birlikte ço¤unun denemeye

cesaret edemedi¤i bir durum.

‹brahim Akkurt hocam›z “Nas›l

Kurtuldum” isimli kitab›nda,

cesaretle, bir o kadar içten 

duygularla mücadelesini anlatm›fl.

Sn. Arzu Mirici’nin bu kitap

hakk›ndaki de¤erlendirmelerini

sizinle paylafl›yoruz.

Bir sonraki say›da sizlerle

buluflmak dile¤i ile...

TÜSAD AKADEM‹ 2012

y›l›ndaki bilimsel aktivitelerini yurtd›fl›

dernek ve üniversitelerli yapaca¤›

toplant›lar yoluyla s›n›r ötesine tafl›yor.

TÜSAD, bu y›l baflta ‹talya,

‹spanya ve Rusya olmak üzere çeflitli

ülkelerdeki önde gelen solunum

dernekleri ve klinikler ile iletiflime

geçerek Türk Gö¤üs Hastal›klar›

hekimlerinin yurtd›fl› deneyimine

katk›da bulunmak amac›yla bilimsel

toplant›lar planlamaktad›r. Bu

toplant›lar›n ilki, 29-31 Mart 2012 

tarihinde Roma'da yap›ld›. Vergata

Üniversitesi Gö¤üs hastal›klar› Klini¤i

ile yap›lan görüflmelerde, ‹talyan gö¤üs

hastal›klar›  uzmanlar›n›n araflt›rma

Bronkoskopi, Mekanik Ventilasyon,

SFT gibi prati¤e yönelik  konulardaki

yaklafl›mlar›n› gözlemleme imkan›

sa¤land›. Ayr›ca, bu toplant›larda

‹talyan gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›yla

birlikte baflta KOAH ve tan›sal

bronkoskopi olmak üzere birçok

konuyu içeren oturumlar yap›ld›. 

TÜSAD AKADEM‹'nin ikinci

toplant›s› olan Masterclass toplant›s› 

5-8 Nisan 2012 tarihleri aras›nda

St.Petersburgh Pavlov Üniversitesi

Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i ile beraber

40 Türk 30 Rus toplam 70 Gö¤üs

hastal›klar› uzman› kat›l›m› ile 

gerçekleflti. TÜSAD AKADEM‹

olarak gerek yurtiçi gerek ise

yurtd›fl›ndaki bilimsel etkinlikleri

Gö¤üs Hastal›klar› alan›ndaki bilimsel

misyonunu baflar› ile sürdürmektedir. 

TÜSAD AKADEM‹

‹çindekiler

n TÜSAD Ast›m Allerji
Çal›flma Grubu Hasta
E¤itimine Önem Veriyor

sayfa 2’de

n KOAH Günleri 2012
Sempozyumu Bilimsel Bir
fiölene Dönüfltü

sayfa 3’te

n Giriflimsel Pulmonolojide
Geliflenler... De¤iflenler... 

sayfa 7’de

Editörden

Dr.Ersin Arslan Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Cerrahisi’ne 2006 yılında asistan olarak
başladı. İlk günden itibaren çalışkan,
dikkatli, düzenli kişiliği ile çağdaş, 
nitelikli bir Türk Hekimi olmanın
örneğini verdi. Zor ve çileli
asistanlığında hiç asık suratlı 
görmedim. Onunla girdiğim 
ameliyatlardan zevk alırdım ve gözüm arkada
kalmazdı. Biz onu devlet mecburi hizmetine
tekrar kliniğimize dönmek üzere gönderdik.
Yurtdışı planını yapmıştım ve bir doçentlik
dosyasına şimdiden sahipti. Herşeyden öte o
hastaya nazik, sevecen ve insancıl kişiliği ile
yaklaşırdı. Bu sevgidir ki belki de ölümüne
neden olan bu zor ve prognozu
kötü hastaya sahiplenmesini getirdi.

Dr.Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Gaziantep’ te saldırıya uğrayan
değerli meslektaşımız ve üyemiz
Dr. Ersin Aslan’a yapılan zalim
saldırıyı kınamak amacıyla, TTB
ve İstanbul Tabip odası eylemine
TÜSAD olarak destek verdik.

Avrupa ve Anadolu yakasında
fakülte ve hastane bahçelerinde
buluşup daha sonra farklı noktalardan

Beyazıt'a ve oradan da İstanbul Sağlık
Müdürlüğü önüne yürüyen binlerce doktor
ve sağlık çalışanının bu eylemine, Dünya
Tabip Odası Başkanı Gomez Do Amaral da
katıldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Dr. Taner Gören'in konuşmalarıyla 
gerçekleşen eylemimiz büyük ses getirdi.

Yazılı ve görsel basında “Bugüne 
kadar ki en büyük doktor eylemi!”
olarak yer aldı.

Dr. A. Filiz Koşar
TÜSAD Başkan Yardımcısı

TÜSAD’›n 34. Ulusal Kongresi’nde kongrenin bir salonu gö¤üs hastal›klar› ile ilgili
temel konulardaki güncel geliflmeleri aktarabilmek ve karfl›l›kl› beklentilerin 

interaktif bir ortamda ifade edilmesini sa¤lamak amac›yla aile hekimlerine ayr›ld›.

TÜSAD AKADEM‹'nin Bilimsel
Aktiviteleri S›n›rlar› Aflt›

ACI KAYBIMIZ
T

ÜSAD'›n 34. Ulusal

Kongresi SOLUNUM 2012,

bu y›l yine Ege'nin incisi

Çeflme'de gerçeklefltirilecek. 6-10

Ekim 2012 tarihleri aras›nda

Sheraton Kongre Merkezi’nde

düzenlenecek olan kongrenin 

bilimsel içeri¤i SOLUNUM 2011

Kongresi s›ras›nda kat›l›mc›lara

da¤›t›lan anketin sonucunda

oluflturuldu. Kongrenin temel hedefi;

gö¤üs hastal›klar›, alerji, torasik

onkoloji, yo¤un bak›m, uyku, 

pediatrik gö¤üs hastal›klar›, gö¤üs

cerrahisi, solunum fizyolojisi, 

pulmoner rehabilitasyon, evde bak›m

ve görüntüleme yöntemleri

konusunda güncel geliflmeleri 

günlük prati¤imize uyarlayarak 

interaktif bir ortamda kat›l›mc›larla

paylaflabilmek olarak belirlendi. 

devam› sayfa 4-5’te

SOLUNUM 2012 ‹çin 
Haz›rl›klar Tamam

Dr. Ersin Arslan



Ast›m ve di¤er allerjik

hastal›klar›n s›kl›¤› son y›llarda

giderek artmaktad›r. Hastalar

aç›s›ndan yaflam kalitesini oldukça

olumsuz etkileyen bu hastal›klar,

tedavilerinin pahal› ve uzun süreli

olmas› nedeni ile de kifliye ve

topluma ekonomik yük 

getirmektedir. Özellikle morbidite 

ve mortalitesi yüksek olan ast›ma tan›

koymak bazen çok aflamal› testleri

gerektirmekte, tedavi ve takibi de

önem tafl›maktad›r. Ast›mda hastaya

yaln›zca tedavi vermek de¤il,

tedavinin düzenli olmas›, do¤ru ilac›n

ve tekni¤in önemi bilinmektedir. 

Bu aç›dan da hasta e¤itimi her kronik

hastal›kta oldu¤u gibi ast›mda ön

s›radad›r. Ast›m ve Allerji Çal›flma

Grubumuz bütün bunlar› göz önüne

alarak tan›dan tedaviye birçok 

etkinli¤e imza atm›flt›r ve ileride de

bu etkinliklere devam edecektir.

TÜSAD 2011 Kongresi’nde Ast›m

ve Allerjik Hatal›klarda tan› ve tedavi

kursu düzenledik. Oldukça ilgi gören

kursumuzda allerjik hastal›klarda tan›

testlerinin yan› s›ra her hekimin

mesle¤ini icra ederken s›kl›kla

karfl›laflabilece¤i alerjik hastal›klarda

acil durumlara nas›l müdahele 

edebilece¤i gibi pek çok konu da

anlat›ld›. TÜSAD Akademi

kapsam›nda Antakya’da düzenlenecek

olan bölgesel toplant›da çal›flma

grubumuz da görev almaktad›r. 

Bu toplant›da  da kat›l›mc›lara faydal›

bilgiler

aktar›lacakt›r.

Dünya Ast›m

Haftas›'nda 

(3-4 May›s 2012) çal›flma grubu

olarak TÜSAD Akademi

kapsam›nda "Allerjik Hastal›klarda

Uygulamal› Tan› Testleri Kursu"

yap›lmas›n› planlad›k.

Kursumuzun birinci gününde 

solunum fonksiyon testi 

laboratuar›nda çal›flan teknisyen-

lere yönelik solunum fonksiyon

testi kursu, ikinci günü ise gö¤üs 

hastal›lar› asistan ve uzman 

hekimlerine yönelik tan› testleri 

kursu düzenlenmesi planland›. 

Bu kursta amac›m›z kat›l›mc›lar›n

aktif olarak uygulama 

yapabilmelerine olanak sa¤lamak

olacak. Çal›flma grubumuz gö¤üs

hastal›klar› hekimlerinin en s›k

karfl›laflt›¤› semptomlardan biri olan

öksürükle ilgili genifl kapsaml› bir

kitap haz›rlad› ve bas›ma verildi;

önümüzdeki aylarda hekim

arkadafllar›m›za ulaflaca¤›n› 

düflünüyoruz. Çal›flma grubu

arkadafllar›m›z›n büyük eme¤i ile

önümüzdeki aylarda yaz›m› 

tamamlanacak olan "Özel ve Efllik

Eden Durumlarda Ast›m" konulu

kitab›n da meslektafllar›m›za güzel bir

baflvuru kayna¤› olaca¤›na inan›yoruz.

Ast›m hastalar›na yönelik hasta e¤itim

günleri düzenlenmesi ve yine 

hastalar›n baflvurabilecekleri hasta 

el klavuzlar›n›n haz›rlanmas› da

çal›flma grubumuzun bu y›l ast›m

hastalar›na yönelik yapaca¤› ifller

aras›nda yer al›yor.
Ast›m ve Allerji Çal›flma 

Grubu Baflkan› olarak yaklafl›k 
befl ayd›r görevdeyim. Bu k›sa 
sürede özverili çal›flmalar› ve bana
verdikleri destek nedeni ile tüm
çal›flma grubu üyelerine; çal›flma
grubumuza destekleri nedeni ile
TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu’na 
sonsuz teflekkür ederim.

Bu yeni dönemde çal›flma 
grubumuz yönetim kurulunu
oluflturan baflkan yard›mc›s› 
Dr. Sevda fiener Cömert, 
sekreter Dr. Gülbanu Horzum, 
Dr. Sami Öztürk, Dr. Özlem
Göksel’e bana verdikleri destek,
özverili çal›flmalar›, ald›klar› 
görevleri kusursuz yerine getirerek
grubumuza çal›flmalar›na ivme
kazand›rd›klar› için ayr›ca ve bir kez
daha teflekkür ederim.
Nice güzel etkinlik ve baflar›lara 

birlikte imza atmak dile¤i ile…

Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER
Astım ve Alerji Çalışma Grubu

Başkanı 

Ast›mda hastaya yaln›zca tedavi vermek de¤il, 
tedavinin düzenli olmas›, do¤ru ilac›n ve tekni¤in
uygulanmas› önemlidir. Bu aç›dan hasta e¤itimi her
kronik hastal›kta oldu¤u gibi ast›mda da ön s›radad›r.

TÜSAD Ast›m Allerji Çal›flma Grubu
Hasta E¤itimine Önem Veriyor

De¤erli meslektafllar›m,

Sa¤l›k politikas›ndaki bu

ak›l almaz de¤iflimin

beraberinde getirdi¤i önemli

sonuçlardan biri de hekimlere

yönelik fliddetteki h›zl› art›flt›r.

fiiddet sadece  öldürme, yaralama

gibi fiziksel sald›r›lar› de¤il sözlü

hakaret, tehdit ve zorlama gibi sözlü

sald›r›lar› da kapsar. Bu ba¤lamda ele

al›nd›¤›nda hekimlerin büyük bir

ço¤unlu¤unun meslek hayat›

boyunca çeflitli biçimlerde  fliddete

maruz kald›¤› tespit edilmifltir.

Sa¤l›kta reform olarak

adland›r›lan, alt yap›s› 

haz›rlanmadan yap›lan sistem

de¤iflikli¤inin olumsuz etkileri 

hastalara yans›maktad›r. Özellikle

afl›r› hasta yükü, hasta bafl›na ayr›lan

sürenin k›sal›¤›, hekim sayg›nl›¤›n›n

giderek azalmas›, ekonomik krize

ba¤l› yoksullu¤un artmas› ve sa¤l›k

sistemindeki aksakl›klar›n sorumlusu

olarak hekimlerin ve sa¤l›k

çal›flanlar›n›n gösterilmesi hekime

yönelik fliddetin artmas›nda 

belirleyici olmaktad›r. Hastalar

ald›klar› hizmetten memnun

olmad›klar›nda bunun sorumlusu

olarak karfl›s›nda buldu¤u hekime

sald›rmaktad›r. Ayr›ca çal›flma 

ortamlar›nda yeterli güvenlik 

önlemlerinin al›nmamas› ve cezalar›n

cayd›r›c› olmamas›

hekimlere yönelik

fliddeti art›ran di¤er

nedenler aras›nda

say›labilir. Yine yetk-

ililerin hekimlerle

ilgili olumsuz söz ve

davran›fllar› hasta-

lara, fliddet 

uygulama

anlam›nda cesaret vermektedir.

Türk Tabipler Birli¤inin

kay›tlar›na göre 2011 y›l›n›n son 4

ay›nda 40’tan fazla doktor ve sa¤l›k

çal›flan› hasta ve hasta yak›nlar›n›n

sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Hekimler

sözel ve/veya fiziksel fliddete

u¤rad›klar›nda pek çok nedenden

dolay› bildirim yapmad›klar›ndan bu

rakamlar gerçek rakamlar› çok

alt›nda olup ‘buzda¤›n›n görünen’

yüzüdür. ‹stanbul’da 2008 y›l›nda

yap›lan bir çal›flmada sa¤l›k

çal›flanlar›n›n sözlü veya fiziksel

sald›r›ya u¤rama oran› % 87 olarak

tespit edilmifltir. Ancak olaylar›n

bildirilme oran› %40 iken, dava

aç›lma oran› %33 olarak

belirlenmifltir. Özellikle kamuda

çal›flan hekimlerde, kad›nlarda ve

genç hekimlerde fliddete maruz

kalma s›kl›l›¤›n›n daha yüksek

oldu¤u saptanm›flt›r.

Bu sorunun gerçek boyutlar›n›

aç›kça göstermenin en kolay yolu,

fliddete u¤rayan tüm hekimlerin 

titizlikle bildirimlerini yapmalar›d›r.

Yine hastanelerde hasta ve

yak›nlar›n›n görebilecekleri yerlere,

hekimlere yönelik fliddetin kanunen

yapt›r›ma tabi oldu¤una iliflkin

uyar›lar›n as›lmas› da hastalar› bu

eylemlerden uzaklaflt›rma yönünde

faydal› olabilecektir.

Malesef art›k gelece¤ini 

göremeyen, özlük haklar›yla ilgili

ciddi kayg›lar› olan ve hatta aile

bütünlü¤ünü bile koruyamayan bir

meslek grubuyuz. Sa¤l›k poli-

tikalar›nda köklü ve iyilefltirici bir

de¤iflim olmad›¤› sürece bu devam

edecektir. Hekime yönelik fliddet de

ne yaz›k ki artacakt›r. Karfl›m›zda

bizi sahiplenen, sorunlar›m›za

sa¤duyu ile yaklaflan, nitelikli sa¤l›k

hizmeti vermeyi hedefleyen bir

kurum olmad›¤› için bunu 

de¤ifltirmenin tek yolu bizim bir

bütün olarak haklar›m›z› 

savunmam›zd›r ve bu konuda

mücadele vermemizdir. Hekimlerin

mutlu olmad›¤› bir sistemde 

hastalar›n ald›¤› hizmetten 

memnun olmas› mümkün de¤ildir.

Hepimizin iste¤i özlük haklar›m›z›n

korundu¤u, gelecek endiflesi

tafl›mad›¤›m›z güvenli bir ortamda

kendimizi adad›¤›m›z mesle¤imizi

icra etmek. Daha fazlas› de¤il…

Bu sat›rlar› yazd›¤›mda 

Ersin  henüz katledilmemiflti.

Yaflam›n›n henüz bahar›ndayken,

kendisini adad›¤› kutsal mesle¤ini

icra ederken öldürülmüfltür. Sa¤l›kta

izlenen bu dehflet verici, sözde

‘sa¤l›k reformu’ ad› verilen

yaklafl›m›n yaratt›¤› bir insan

müsvettesi taraf›ndan ac›mas›zca

katledilmifltir. Do¤acak çocu¤unun

yüzünü bile göremeden…

Art›k yeter diye hayk›rmak 

istiyorum. Böylesine büyük bir ac›ya

nas›l dayan›l›r bilemiyorum. 

O lanet günden bu yana

uyuyam›yorum.

Kimse ama kimse, bu olay›

münferit bir olay olarak görmesin

veya  cehaletle aç›klama cesaretini

göstermesin. 

Hepimiz biliyoruz ki halk›m›z›

hekimlere düflman k›lan, meslek

onurumuzu ayaklar alt›na alan,

hekimleri ‘paragöz’ insanlar olarak

tan›tan, oy u¤runa halk› k›flk›rtan

popülist söylemlerin bir sonucudur

bu. Ayr›ca izlenen sa¤l›k politikas›

nedeniyle yaflanan sorunlar›n

nedeninin hekimler/sa¤l›k çal›flanlar›

olarak gösterilmesi ve  hekimli¤in

sayg›nl›¤›n›n yok edilmeye çal›fl›lmas›

fliddet olaylar›n› h›zla art›rmaktad›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›, hekime yönelik

fliddet konusunda gerekli önlemlerin

al›nmas› ve yasal düzenlemelerin

yap›lmas› konusunda defalarca

uyar›lm›fl olmas›na ra¤men bugüne

kadar duyars›z kalm›flt›r. Bu

duyars›zl›klar›n›n sonucunun

gencecik bir can›n kayb›na neden

olabilece¤ini tahmin edebildiler mi!

Acaba flimdi vicdanlar›na nas›l hesap

verecekler…

Sevgili kardeflimiz Ersin’e

Allah’tan rahmet, ailesine, efline ve

tüm sa¤l›k camias›na baflsa¤l›¤› ve

sab›r diliyorum. 

Sayg›lar›mla

Dr. Ülkü Aka Aktürk
Arnavutköy Devlet Hastanesi

Göğüs Hastalıkları Kliniği

Sa¤l›k Sisteminin Aksakl›klar›
Hekime Yönelik fiiddeti Art›rd›
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KOAH Günleri 2012

Sempozyumu 2-3 Mart 2012 

tarihlerinde Pendik The Green

Park Otel’de gerçeklefltirildi.

TÜSAD Akademi çat›s› alt›nda

gerçeklefltirilen KOAH Günleri

Sempozyumu'na uluslararas› alanda

tan›nm›fl konuflmac›lar›da kat›ld›.

Büyük oranda TÜSAD Baflkan› 

Dr. Mecit Süerdem ve TÜSAD

Akademi Baflkan› Dr. Mustafa 

Özhan ve KOAH Çal›flma Grubu

üyelerinin gayretleri ile gerçekleflen

bu organizasyona kat›l›m 

beklenenden yüksek oldu.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan 

gelen kat›l›mc›lar sempozyum 

boyunca toplant› salonunu büyük

oranda doldurdular. Kat›l›mc›lar 

iki gün süreli bu toplant›ya gösterilen

yo¤un ilginin en önemli nedeninin

uzun süredir sadece KOAH üzerine

yo¤unlaflan ve son geliflmeler ›fl›¤›nda

KOAH’› tüm

yönleri ile ele alan

böylesine büyük

bir organizasyon

yap›lmam›fl

olmas›na

ba¤lad›lar. 

Sempozyumda

baflta KOAH

tedavisinin

gelece¤i, KOAH

fenotipleri, KOAH teflhisinde

tart›flmal› konular, KOAH 

alevlenmelerinin önlenmesi ile

tedavisi ve KOAH’ta yaflam kalitesi

olmak üzere çok say›da konuyu 

dinleme ve tart›flma f›rsat›n›

yakalad›lar. Güncel bilgiler ›fl›¤›nda

konusunda ülkemizin en önde 

gelen araflt›r›c›lar› taraf›ndan yap›lan

konuflmalar ve sonras›nda gerçekleflen

tart›flmalar kat›lanlar›n KOAH’taki

bilgi da¤arc›¤›n› zenginlefltirdi.

Ayr›ca GOLD KOAH Rehberinin

baflyazar› ‹spanya’dan Dr. Roberto

Rodriguez-Roisin, 2011 KOAH

Güncellemesi hakk›nda genifl bir 

konferans verdi. Konferans›n

ard›ndan yap›lan tart›flma bölümünde

ise bu güncelleme ile zihinlerde

oluflan sorular› büyük oranda 

cevaplama olana¤› buldu. Bu kadar

önemli bir konunun birinci a¤›zdan

dinlenmifl olmas›n›n kat›l›mc›lar

aç›s›ndan büyük bir flans 

oldu¤unu düflünüyoruz. 

Ayr›ca ECLIPSE çal›flmas›n›n 

bafl araflt›r›c›lar›ndan olan 

‹ngiltere’den Dr. William MacNee,

ECLIPSE çal›flmas›n› genel hatlar›n›

bir kez daha tan›mlad› ve çal›flman›n

son bulgular›n› bizlerle paylaflt›.

ECLIPSE çal›flmas› bulgular› ayn›

zamanda yeni GOLD KOAH

rehberinde yap›lan de¤iflikliklerin de

en önemli dayana¤›n› 

oluflturmaktad›r.   

Baflar›l› geçen bu sempozyumun

ard›ndan TÜSAD olarak 

KOAH Günleri Sempozyumu’nun

her sene yap›lmas› yönünde prensip

karar› alm›fl bulunuyoruz.

Sempozyumun gerçekleflmesinde

katk›s› bulunan herkese ve her 

kurulufla gönülden teflekkürü 

bir borç biliriz.

KOAH Günleri 2012 Sempozyumu
Bilimsel Bir fiölene Dönüfltü

Dr. Hakan GÜNEN
KOAH Günleri 2012 

Sempozyum Başkanı

TÜSAD Akademi, Resüsitasyon Derne¤i ve

European Resuscitation Council (ERC) iflbirli¤i ile 

17-18 fiubat 2012 tarihinde Antalya-Belek Cornelia de

Luxe Resort Oteli’nde düzenlenen 2. TÜSAD Akademi

‹leri Yaflam Deste¤i Uygulay›c› Kursu baflar›l› ile 

tamamland›. Kurs, dört uygulama laboratuar›nda grup

pratik e¤itimleri ve toplu teorik dersler ile birlikte

ERC sertifikal› 10 e¤itmen denetiminde 

gerçeklefltirildi. Kursa de¤iflik hastanelerden ve e¤itim

kurumlar›ndan toplam 30 kursiyer kat›ld›. 

Teorik-pratik s›navlarda baflar›l› olanlara European

Resuscitation Council sertifikalar› verildi.

Kat›l›mc›lar›n tamam› kursun bütünü ile ilgili 

olarak olumlu bildirimlerde bulunarak, kat›l›mc›lardan

kurs sonras› toplanan de¤erlendirme formlar›n›n

tamam›nda kursun devam› ve tekrar› ile ilgili 

pozitif yorumlarda bulundular. Kurs Türk Tabipler

Birli¤i taraf›ndan kredilendirildi.  

TÜSAD ‹zmir 
fiubesi'nden 2012
Y›l›n›n ‹lk Aktivitesi

TÜSAD İzmir Şubesi
2012 yılının ilk bilimsel
aktivitesini 08.Mart 2012
tarihinde İzmir'de 
gerçekleştirdi.

Toplantıya 70'e yakın
üyenin katılımı sağlandı.
Bilimsel içeriği oldukça
yoğun olan toplantıda
"Sessiz Alan, Küçük Hava
Yolları" ve "Tüberküloz
Plörezisi" konuları sunuldu
ve katılımcılarla birlikte
etraflı bir şekilde tartışıldı.

Toplantı öncesi TÜSAD
Üyesi, Türk Göğüs Hastalıkları
Koordinasyon Kurulu başkanı,
Ege Üniversitesi Göğüs
Hastalıkları öğretim üyesi ve
geçmiş dönem rektörü,
hocamız Prof.Dr.Ülkü
Bayındır'ın emekliliği
dolayısıyla küçük
bir tören 
düzenlendi ve
sağlıklı bir
emeklilik geçirmesi
dileğiyle kendisine
bir plaket takdim
edildi. TÜSAD 
ailesi olarak

Derneğimiz'e yapmış 
olduğu katkılardan dolayı 
Prof. Dr. Bayındır'a teşekkür
eder, sağlıklı bir emeklilik 
ve nice toplantılarda beraber
olma dileklerimizi sunarız.

‹leri Yaflam Deste¤i Uygulay›c› Kursu
Antalya’da Baflar›yla Gerçeklefltirildi

Kurs, acil solunum yolu açıklığının 
sağlanması, resüsitasyon ve 

kardiyopulmoner arrest olgularına 
yaklaşım ve pratik becerilerin oluşturulması,
yoğun bakım ve bronkoskopi gibi ünitelerde

çalışan hekimlerin acil girişim becerilerini 
artırmayı hedefliyor.



De¤erli meslektafllar›m›z,

34. TÜSAD Kongresi

Solunum 2012’de sizleri 

a¤›rlayacak olman›n gururunu

yafl›yoruz. Bu y›l da Ege’nin

incisi Çeflme’deyiz. Solunum 2012 Organizasyon

Komitesi olarak çal›flmalar›m›za Solunum 2011 

kongresinin hemen bitiminde bafllad›k.

Çal›flmalar›m›z›n ilk ad›m›;  sizin be¤enileriniz, 

istekleriniz ve ihtiyaçlar›n›z do¤rultusunda bir haz›rl›k

yapabilmek amac›yla Solunum 2011 içinde yap›lan

kat›l›mc› anketine ek olarak genifl kapsaml› bir anketi

web sitemizden sizlerle paylaflmak oldu. Çal›flma 

gruplar› ve koordinasyon kurullar› baflkanlar›ndan

oluflan Kongre Bilimsel Komitesi ile 26 kas›m 2012’de

yapt›¤›m›z ilk toplant›da bu anketler bizim için 

önemli ölçüde yol gösterici oldu. 

Anketlerden bizden beklentilerinizin çok fazla

salona da¤›lmayan, rafine, derli toplu bir bilimsel 

program oldu¤u sonucuna vard›k. Önerilerinizin

yans›mas› olarak bu y›l oturumlar› üç salon fleklinde

düzenledik. Temel hedefimizi; gö¤üs hastal›klar›, alerji,

torasik onkoloji, yo¤un bak›m, uyku, pediatrik gö¤üs

hastal›klar›, gö¤üs cerrahisi, solunum fizyolojisi, 

pulmoner rehabilitasyon, evde bak›m ve görüntüleme

yöntemleri konusunda güncel

geliflmeleri günlük prati¤imize

uyarlayarak interaktif bir 

ortamda sizlerle paylaflabilmek

olarak belirledik. 

Bu y›l TÜSAD olarak bir

ilke daha imza att›k. Günlük prati¤imizde, güncel

sa¤l›k politikalar›n bir sonucu olarak yo¤un iflbirli¤i

içerisinde çal›flmaya bafllad›¤›m›z de¤erli aile hekimi

meslektafllar›m›z› da hedef gruplar›m›z içine katmaya

karar verdik. Kongrenin dördüncü salonunu onlara

ay›rd›k. Amac›m›z, aile hekimi meslektafllar›m›za gö¤üs

hastal›klar› ile ilgili temel konulardaki güncel

geliflmeleri günlük pratiklerine yans›yacak flekilde

aktarabilmek ve karfl›l›kl› beklentilerin interaktif bir

ortamda ifade edilmesini sa¤lamakt›r. 

Kongremiz, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da 

kongremiz zengin içerikli kurs programlar› ile 

bafllayacak. Temel konularda, oldukça ayr›nt›l› olarak

haz›rlad›¤›m›z kurs programlar›n›n içeri¤ini çok k›sa bir

süre içerisinde web sitemizden sizlerle paylaflaca¤›z. 

Kongre sürecinde bilimsel program içerisinde 

paneller, konferanslar, karfl›t görüfl toplant›lar›, yuvarlak

masa oturumlar›, uzmanl›k ö¤rencisi oturumu, 

güncelleme toplant›lar›, olgu sunumu oturumlar› ve

geçen y›l oldukça fazla ilgi çeken sabah uzman› ile

yürüyüfller yer alacak. Kongre

kat›l›mc›lar› konusunda uzman

yerli ve yabanc› bilim adamlar›

ile sohbetin keyfini sabah sohbet

yürüyüflü ve yerel kahvalt›s›

s›ras›nda yaflama f›rsat› 

bulabilecekler. Ayr›ca zengin bir bilimsel programa 

ek olarak, oldukça zengin bir sosyal program 

haz›rl›¤› içerisindeyiz. 

Birlikte ürettiklerimizi paylaflman›n tad›na varmak

dile¤iyle sizleri 6-10 Ekim’de Çeflme’ye, 

SOLUNUM 2012’ye bekliyoruz.

Sayg› ve sevgilerimizle

Kat›l›mc›lar›n Görüflleri Do¤rultusunda fiekillenen Bir Kongre 

Ülkü Yılmaz
Kongre Başkanı

Benan Çağlayan
Kongre İkinci Başkanı

Oğuzhan Okutan
Bilimsel Komite Başkanı

SOLUNUM 2012

SOLUNUM 2011 
kongresi öncesinde
Solunum Aktüel için
“Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Gözüyle: Bir
Kongre Nasıl Olmalı?”
başlıklı bir yazı yazmam istendiğinde içimden
geçenleri bir çırpıda yazıvermiştim. Yazıyı 
yazmak da, kongreyi izlemek de bir çırpıda
oluvermişti. Tıpkı o yazıda belirttiğim gibi
“Eksikliğini duyduğum bir konudaki
oturuma/kursa katılıp onca bilim insanının
uzun emekleri sonucunda ürettikleri teorik ve
pratik eğitim sayesinde adeta hazıra 
konuvermiştim”. O zaman da kongre
hazırlıklarının birçok insanın uzun süren 
emekleri ve gayretleri ile tamamlandığını bilir
ve söylerdim ancak bir gün kendimi bu işin

ortasında buluvereceğimi hiç düşünmemiştim:
TÜSAD 34. Ulusal Kongresi SOLUNUM

2012 için altyapı hazırlıkları daha 2011 
kongresi bitmeden başlamıştı. Kongrenin
hemen ardından yeni “Kongre Organizasyon
Komitesi” oluşturuldu. İlk iş olarak TÜSAD
web sayfasında bir anket konularak siz
meslektaşlarımızın görüş ve düşünceleri alındı.
Anket sonuçları Çalışma Grupları ve
Koordinasyon Kurulları’na aktarıldı. Merkez
Yürütme Kurulu kararı uyarınca Çalışma
Grubu ve Koordinasyon Kurulu başkanları,
kendi kurullarını temsilen SOLUNUM 2012
Bilimsel Komitesi’nin üyesi olarak yer aldılar
ve anket sonuçları ışığında bilimsel programın
ön hazırlıklarına başladılar. Kongre
Organizasyon Komitesi ve Bilimsel Komite 
ilk ortak toplantısını 26 Kasım 2012’de 
gerçekleştirdi. Bu toplantı SOLUNUM 2012 
bilimsel programının ana çatısının 
oluşturulduğu toplantı oldu. Ardından, 
Çalışma Grupları ve Koordinasyon Kurulları
kendi alanlarındaki konularla ilgili olarak 

oturumları detaylandırdılar. Bu süreç içinde
Organizasyon Komitesi, e-posta trafiğinin 
akıl almaz yoğunluğuna ek olarak küçük
toplantılar yaparak eksiklikleri tamamlamaya
çalışmaktaydı. 23 Şubat 2012 günü yapılan
Kongre Organizasyon Komitesi toplantısının
ardından kongre web sitesinde yayınlanan 
bilimsel program başlıklarına son hali verildi: 
6 kurs, 10 uzmanı ile yürüyüş, 23 panel, 
7 olgu oturumu, 15 konferans, 1 tamamlayıcı
görüş ve 2 “Ben Nasıl Yapıyorum?” oturumu. 
Bu yıl bir ilk olarak aile hekimlerine yönelik
oturumlar kongre bilimsel programında yer
aldı ve 6 aile hekimliği oturumu planlandı.

Önceki sayıda Kongre Başkanları'nın 
belirtmiş oldukları gibi “Bilimsel Program 
içindeki eğitici kurslar, panel, konferanslar,
karşıt görüş toplantıları, güncelleme
toplantıları, uzmanlık öğrencisi oturumu, 
olgu sunumu oturumları ve ayrıca hekimlik
mesleği ve uzmanlık alanımızı ilgilendiren
paramedikal konulara yer vermeyi ve 
bunları sizlerle konusunda deneyimli
hocalarımızın rehberliğinde, genç
meslektaşlarımıza olabildiğince 
kendilerini ifade etme imkanı sunarak
paylaşmayı planlıyoruz”. 

SOLUNUM 2012’de sizlerle buluşmak, 
birlikte ürettiklerimizi paylaşmak dileğiyle…

Dr. Ali Fidan
SOLUNUM 2012 

Bilimsel Komite Sekreteri

TÜSAD üyeleriyle bilimsel

aktivitelerini daha genifl kapsaml›

olarak paylaflabilmek için teknolo-

jinin tüm olanaklar›ndan

yararlan›yor. Baflar› ile gerçekleflen 

"SOLUNUM 2011" Çeflme

Kongremizin görüntülü sunular›

Video PostCast olarak web 

sitemize yüklenmifltir, ayr›ca iTunes

üzerinden iPhone, iPod ve iPad'ler

ile sunulara eriflilebilir.

SOLUNUM 2012’de

buluflmak dile¤iyle...

TÜSAD MYK

TÜSAD 33. Ulusal Kongre Sunumlar›
‹tunes Üzerinde Eriflime Aç›ld›

Bilimsel Tecrübelerimizi Genç
Meslektafllar›m›zla Paylaflaca¤›z 



SOLUNUM 2012 Bilimsel
Program› Belli Oldu

SOLUNUM 2012
Kurs Program›

UUzzmmaann››  ‹‹llee  YYüürrüüyyüüflfl

l l Obstrüktif Akci¤er Hastal›klar›nda tedavi seçimi: 

SFT bizi ne ölçüde yönlendirmeli?

l l Tüberküloz Tedavisinde Toksisitelere Yaklafl›m

l l Malign Plevral Effüzyonun Yönetimi

l l PET ve Uygulamadaki Sorunlar

l l Giriflimsel Pulmonolojide komplikasyonlarla bafla

ç›kma

l l Anti Ig E tedavisinde hasta takibi

l l Aile Hekimli¤i uygulamas›nda  Meslek

Hastal›klar›na yaklafl›m›n genel ilkeleri

l l ‹nterstisyel akci¤er hastal›klar›nda alevlenmelere

yaklafl›m

l l Akci¤er Kanserinde Palyatif Cerrahi

l l OSAS’da CPAP d›fl› tedaviler

PPaanneell

l l Pulmoner embolide tart›flmal› konular

l l Riskli gruplarda bronkoskopi

l l Ast›mda akci¤er periferinin mekanikleri:

Patogenezden tedaviye de¤iflenler

l l Sepsis tan› ve tedavisi güncelleme

l l Çocukluktan eriflkine akci¤er do¤umsal 

anomalileri

l l Hipoksi ve Pulmoner Hipertansiyon

l l Hipoksi: Dayan›kl›l›k Nereye Kadar?

l l Akci¤er Tüberkülozunda Güncel Konular

l l Hasta ve Hastal›k Odakl› ‹nhaler Tedavi Seçimi Ne

Kadar Mümkün?

l l KOAH’ta fenotip kavram›:  Farkl›l›klar neleri

de¤ifltirir?

l l Ulusal kontrol program› do¤rultusunda

pnömokonyozlara yaklafl›m

l l Sigara B›rakma Tedavilerinde Tart›flmal› Konular

l l Gö¤üs Hastal›klar›nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yaklafl›mlar›

l l IPF 2011 Rehberli¤inde ‹AH’da tan›

l l Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlar› Tan› ve Tedavi

Yaklafl›mlar› Güncelleme (2011 ERS ESCMID)

l l Akci¤er kanserinde erken tan›, tarama

l l Mezotelyema Güncelleme Paneli

l l Farkl› pulmoner patolojilerde rehabilitasyon

l l Günümüzde Hemoptizi: Teknoloji Neleri De¤ifltirdi

l l Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tan› ve

tedavisinde tart›flmal› konular

l l Amfizemde volüm küçültme

l l KHDAK’de evrelere göre tedavi, güncelleme

l l Çocuk Gö¤üs Hastal›klar› Oturumu

‹‹nntteerraakkttiiff  OOllgguu  SSuunnuummuu  OOttuurruummllaarr››

l l Giriflimsel Bronkoskopik Olgu Sunumu

l l Zor ast›m olgular›

l l Torasik onkoloji: Olgu tart›flmalar›

l l Ç‹D-TB ve XDR-TB

l l Mekanik ventilasyonda s›k karfl›lafl›lan sorunlar: Bu

alarmlar neden susmuyor ?

l l Radyolojik Olgu Sunumlar›

l l Olgularla PAP tedavisi uygulamalar›

KKoonnffeerraannssllaarr  vvee  MMiinnii  KKoonnffeerraannssllaarr

l l Akci¤er adenokarsinomunda yeni histopatolojik

s›n›flama

l l ‹leri yaflta tan› konan obstrüktif akci¤er hastal›¤›:

Ast›m m›? KOAH m›?

l l Akci¤er Transplantasyonu

l l OSAS’da CPAP d›fl› tedaviler (ERS raporu)

l l Küratif Tedavi Uygulanm›fl Akci¤er Kanserli Hastada

‹zlem

l l Yaflam›n sonu: YB da etik ve yasal sorunlar

l l ‹nterstisyel Akci¤er Hastal›klar›nda Seroloji

l l Tromboembolide proflaksi

l l ‹nhaler ve aerosol ilaç tedavileri ile ilgili yay›nlanm›fl

rehberler ve uzlafl› raporlar›- neler farkl› ? 

l l Rinitten ast›ma geçifl durdurulabilir mi?

l l Mobil Sa¤l›k Uygulamalar›

l l Aspirasyon Pnömonileri

l l Spor ve egzersizde immun yan›t

l l Bronkoskopide çal›flan, hasta ve cihaz güvenli¤i nas›l

sa¤lan›r

l l Gö¤üs Hastal›klar›nda Maluliyet

TTaammaammllaayy››cc››  GGöörrüüflfl

l l Trakeobronfliyal a¤ac›n benign tümörleri

BBeenn  NNaass››ll  YYaapp››yyoorruumm

l l Bronkoskopide S›cak ve so¤uk uygulamalar

KPET

AAiillee  HHeekkiimmllii¤¤ii  OOttuurruummllaarr››

l l Semptomdan tan›ya solunum sistemi

l l Solunum sistemi hastal›klar›nda hasta takibi

l l Solunum sistemi enfeksiyonlarina 1. Basamak sa¤l›k

hizmetlerinde yaklafl›m

l l Obstrüktif Hava yolu hastal›klar›na yaklafl›m

l l Tüberküloz

l l ‹nhalasyon cihaz› uygulama hatalar› ve cihaz seçimi

/ e¤itimi

Türk Toraks Derne¤i (TTD)’ni

20. kurulufl y›ldönümü nedeniyle

kutluyoruz. TTD güçlü bir genel

merkez yap›lanmas›, tüm ülkeye

yay›lan etkin bir

örgütlenme ve kurulan

çal›flma gruplar› ile k›sa

sürede di¤er uzmanl›k 

derneklerine örnek

teflkil eden bir

uzmanl›k derne¤ine

dönüfltü. Derne¤in kurulufl

aflamas›nda görev alan ve 20 y›lda

dernek faaliyetlerine ve dolay›s›yla

disiplinimize emek verentüm

meslektafllar›m›z› 

gönülden kutluyoruz. 

42 y›l önce kurulan ve 

kurulufl y›llar›ndan itibaren 

kesintisiz olarak gö¤üs hastal›klar›

disiplinine bir okul olarak hizmet

veren ülkemizin ilk uzmanl›k

derneklerinden Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i ve Türk

Toraks Derne¤i’nin Türk Gö¤üs

Hastal›klar› Yeterlilik Kurulu

çal›flmalar› d›fl›na taflan 

koordinasyonu ile alan›m›zda

oluflan güç birli¤inin önümüzdeki

süreçte artarak devam edece¤inden

eminiz. Ayn› amaçlara hizmet eden

ve etik de¤erlere sahip ç›kan, 

vizyonlar› ayn› olan iki çok güçlü

derne¤in pozitif rekabet ortam›

içinde geliflen faaliyetlerinin 

yarataca¤› sinerjizm,

gö¤üs hastal›klar›

alan›m›za çok say›da

boyutuyla sürekli bir

pozitif ivme

kazand›racakt›r.

Derneklerin

çal›flmalar›n›n zenginleflmesi ile

dernek faaliyetlerinde gönüllü yer

almak, ekip çal›flmas› keyfini

yaflamak ve üretmek isteyen 

üyelerimize bu anlamda kendilerini

ifade edebilecekleri daha çok 

f›rsatlar yarat›lmaktad›r. Di¤er 

yandan iki dernek aras›nda kurulan

eflgüdüm çal›flmalar›; üyelerin

derneklere ve yöneticilere olan

güvenlerinde art›fl sa¤lamakta ve

sa¤l›k yöneticileri karfl›s›nda daha

etkili bir temsiliyet 

gerçekleflmektedir.

Derneklerimizin çat›lar› alt›nda

sizlerin katk›lar›n› bekliyor

sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

TÜSAD Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri

Türk Toraks Derne¤i 
20. Y›l Kutlama Mesaj› 

Çeflme Sheraton Otel’de gerçeklefltirilecek

olan TÜSAD 34. Ulusal Kongresi her y›l

oldu¤u gibi bu y›l da kurs program› ile

bafll›yor. Bu kez 7 ana bafll›kta ve 7 

salonda gerçeklefltirilecek olan kurslar›n bir

bölümü ö¤leden sonraki oturumlar›nda

uygulamal› olarak devam edecek. Kurslara

kat›l›m s›n›rl› say›da oldu¤undan önceden

kay›t yapt›r›lmas› gerekmektedir. 

Tan›dan Tedaviye Olgularla
Uykuda Solunum
Bozukluklar› Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Sigara B›rakma Yöntemleri
Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Pulmoner Hipertansiyon ve
Ekokardiyografi Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Plevral Effüzyona Yaklafl›m
Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Farkl› Hasta Gruplar›nda
Mekanik Ventilasyon Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Bronkoskopi Ünitesi
Yönetimi Kursu
Tarih: 6 Ekim 2012

Radyoloji Kursu (‹nteraktif
Olgu Tart›flmalar› ile)
Tarih: 6 Ekim 2012

2011- Eko-
kardiyografi
ve Torasik
Ultrasonog-
rafi Kursu

2011-Uykuda Solunum Bozukluklar› Kursu
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Asistan ve Genç Uzman

Hekimler (AGUH) Çal›flma

Grubu, 29-30 Ocak’ta Antakya’da

“Mecburi Hizmet Zirvesi”ni

toplad›. TTB Baflkan› Dr. Erifl

Bilalo¤lu, TTB-UDEK Baflkan›

Dr. ‹skender Sayek’in de kat›ld›¤›

zirvede mecburi hizmetin verimli bir

dönem olarak kullan›labilmesi için

neler yap›lmas› gerekti¤i tart›fl›ld›. 

Son zamanlarda, sa¤l›k alan›nda

bafl›m›z› döndürecek h›zda meydana

gelen de¤iflimleri ço¤umuzun takip

etmekte zorland›¤›na eminim. 

Hatta büyük bir k›sm›m›z uzman

oldu¤umuzda bizi nelerin bekledi¤i

hakk›nda yeni uzman olan 

arkadafllardan duyduklar›m›zdan öte

birfley bilmiyoruz. Mesle¤imize ve

uzmanl›¤›m›za sahip ç›kman›n yolu

iflimizi iyi yapmaya çal›flman›n

yan›nda sorumluluklar›m›z› ve 

haklar›m›z› da iyice 

ö¤renmemizden geçiyor.

Asistan hekimler olarak bizler,

özellikle birkaç y›ld›r, bir araya

geldi¤imizde sesimizin daha güçlü

ç›kaca¤›n›n bilincinde olarak e¤itim

ve özlük haklar›m›z için önemli

ad›mlar att›k. Türk Tabipler Birli¤i

Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm

Kurulu bünyesinde bir çal›flma grubu

oluflturuldu. Asistan ve Genç Uzman

Hekimler çal›flma grubu bünyesinde

verimli toplant›lar gerçeklefltirildi.

Asistan ve Genç Uzman

Hekimler Çal›flma Grubu’nun 

temelleri ‘Asistan ‹nisiyatifi’ olarak

2002’de yap›lm›fl olan 8. T›pta

Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› Sonuç

Bildirgesinde yer alarak at›lm›fl ve her

uzmanl›k derne¤inin bu yap›lanma

içerisinde uzmanl›k ö¤rencisi ile 

temsili sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. 2008

y›l›na kadar derneklerin bu olufluma

etkin oranda kat›l›m› sa¤lanamam›flsa

da, önümüze konuveren kurallar ve

kanunlar silsilesinin koflullar›m›z›

h›zla de¤ifltirmesiyle beraber bu

toplulu¤a ilgi artt›. 2008 y›l›nda ayr›

bir çal›flma grubu haline geldi ve

2010 y›l›nda

birçok uzmanl›k

dal›nda e¤itim

alan asistanlar ve

hizmet veren genç

uzmanlar›n

kat›l›m›yla çal›flma

grubu geniflledi. 

25 Kas›m

2011 tarihinde

Hacettepe 

Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen olan

TTB-UDEK 17. T›pta Uzmanl›k

E¤itimi Kurultay› bünyesinde 23

Uzmanl›k derne¤inden 44 

temsilcinin kat›l›m›yla en kalabal›k

çal›flma kolu olan Asistan ve Genç

Uzman Hekim (AGUH) Çal›flma

Grubu ikinci genel kurulunu 

düzenledi. Öncelikli olarak e¤itim

sorunlar› üzerinde çal›flmay› 

hedefleyen bu çal›flma grubu, 

ikincil olarak özlük haklar›n› 

gündeme almay› planl›yor.

Asistan ve Genç Uzman
Hekimlerin Talepleri

Asistan hekimler ayr›ca 15-16

Ekim’de Cerrahpafla T›p

Fakültesi’nde Asistan Hekim

Kurultay› düzenlendi. Kurultay

taraf›ndan 5 talep somutlaflt›r›ld›.

1-Her uzmanl›k dal› için çekirdek
e¤itim kurultay›n›n 
oluflturulmas›, e¤itimlerin
mesai saatlerinde yap›lmas›,
asistanlar›n kongrelere ve
e¤itim toplant›lar›na
kat›l›mlar›n›n mutlaka 
sa¤lanmas›, gerekirse 
masraflar›n e¤itim 
kurumunca karfl›lanmas›,

2-Asistanlar›n görev tan›m›n›n

yasalarla netlefltirilmesi, keyfi

çal›flt›r›lma durumunun sona

ermesi,

3-Nöbet ertesi izin hakk›, 
asistan›n haftada 56 saatten
fazla çal›flt›r›lmamas›,

4-Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin

kamu davas› olarak görülmesi ve

cayd›r›c› cezalar›n yürürlü¤e

girmesi,

5-Puan sisteminden ba¤›ms›z,

yaflanabilir, emeklili¤imize
yans›yan oranda ücret 
(yabanc› uyruklu asistanlar›n
da güvenceli ve ücretli 
olarak çal›flmalar›)

Asistan ve Genç 
Uzman Hekim Mecburi
Hizmet Zirvesi 

AGUH Çal›flma grubu olarak

k›sa ve uzun dönem faaliyet planlar›

haz›rland› ve bunlardan ilki olan

Mecburi Hizmet Zirvesi 29-30

Ocak’ta Antakya’da gerçekleflti. 

TTB Baflkan› Dr. Erifl Bilalo¤lu, 

TTB-UDEK Baflkan› Dr. ‹skender

Sayek’in de kat›ld›¤› zirveye Sa¤l›k

Bakanl›¤›’ndan bir temsilci de davet

edildi. Ne yaz›k ki böyle bir kat›l›m

olmasa da al›nan kararlar oldukça

önemli kuflkusuz.

Zorunlu Hizmet Zirvesi, 

hekimlerin bu hizmetin varl›¤›n›n 

bilincinde olarak, bu esnada mesleki

geliflimlerini art›rabilmek, akademik

hayallerini köreltmeden, hekimlik

mesle¤inin heyecan›n› kaybetmeden

bu hizmeti gerçeklefltirilebilmelerini

sa¤lamak  için topland›. 

Zorunlu Hizmet Yükümlülü¤ü
Türkiye’de daha önceki 
dönemlerde de uygulanm›flt› ancak
hiçbir dönemde diplomalara 'el
konulmam›flt›. Zirvede dünyada
baflka bir örne¤i bulunmayan bu
öncelikli konu üzerinde duruldu. 

Bir di¤er çok önemli konu da

uzmanl›k e¤itimini tamamlayan

meslektafllar›m›z›n yeterli ekipman

bulunmayan bölgelere atamalar›n›n

yap›lmas›. Birçok hastanede anestezi

hekimi yokken cerrah›n bulunmas›,

ya da ameliyathane yokken patoloji

hekiminin bulunmas› gibi örneklerin

say›s› son zamanlarda h›zla artt›.

Hekimlerin uzmanl›k dallar›na uygun

olmayan hastanelere atamalar›n›n

yap›lmas› durumunda tayin isteme

haklar›n›n olmas› talep edildi.

Ne yaz›k ki, birçok bölgede
ikametle ilgili destek yok. Asistan
hekimler olarak bizlerin, mecburi
hizmet bölgemize yaln›zca 
bavulumuzu alarak
gidebilece¤imiz, içerisinde asgari

tüm olanaklar›n (buzdolab›,
çamafl›r makinas› gibi) bulundu¤u
hekimevleri kurulmas› istendi.

Aile bütünlü¤ünün meburi

hizmet s›ras›nda bozulmas›, 

hekimlerin oldu¤u kadar çocuklar›n›n

da gelifliminin ve e¤itiminin önünde

bir engel oluflturabiliyor. Örne¤in

küçük bir çocu¤u olan bir bayan

uzman›n efli yan›nda olmad›¤› için

gece icab›na çocu¤unu uyand›rarak

yan›nda götürmek zorunda kalmas›

oldukça üzücü. Özel sektörde çal›flan

efllerin çal›flabilecekleri bölgelerin de

olabildi¤ince gözetilmesi sorunun

çözümünde önemli bir ad›m olarak

gösterildi. Ayr›ca uzman efllerin,

flehirlere atama kuras›nda farkl› 

kategorilerde bulundu¤undan ayr›

yerlere tayin edilmesinin 

engellenmesi istendi. 

Uzmanl›k derneklerinin genç
hekimlerin sorunlar› ve beklentileri
üzerine daha fazla e¤ilmeleri ve
TTB ile yak›n iletiflimde olmalar›,
mecburi hizmetteki hekimlere ait
veri taban›n›n uzmanl›k dernekleri
arac›l›¤›yla oluflturulmas› 
planland›. 

Doktorlar›n çal›flma ortamlar›n›n,

özverili çal›flmalar›n›n halka

anlat›lmaya çal›fl›lmas›n›n son 

dönemlerde hekimlere uygulanan

fliddeti önlemek ve hekimlerin 

taleplerinin yaln›zca para ile ilgili

olmad›¤›n› topluma anlatabilmek,

böylece daha huzurlu, bar›flç›l bir

ortamda hizmet verebilmek amac›yla

foto¤raf ve k›sa film yar›flmalar› gibi

uygulamalar›n yard›mc› olabilece¤i

fikri tart›fl›ld›.

Kat›lan asistan ve uzman 

hekimler olarak hepimiz bu zirvenin

Antakya’da yap›lm›fl olmas›ndan

dolay› oldukça memnunduk. Geri

dönüflümüz havaliman›n›n sular

alt›nda kalmas›ndan dolay› biraz

meflakkatli olsa da, Antakya’y› çok

sevdi¤imizi ve mutlaka ziyaret

edilmesi gerekti¤ini düflündü¤ümüzü

de belirtmeden geçemeyece¤im. 

Asistan hekimler art›k 

e¤itimlerine ve özlük haklar›na daha

çok sahip ç›k›yorlar. Mesle¤imizin her

aflamas›nda oluflturaca¤›m›z

dayan›flma, teleplerimizi ve

ihtiyaçlar›m›z› daha kolay ortaya

koyarak, bilgi paylafl›m›n› ve ortak

de¤erlerde buluflmam›z›

kolaylaflt›racakt›r. Bu nedenle tüm

asistan arkadafllar›m› dernekleriyle

daha yak›n iletiflime geçmeye davet

ediyorum. Mecburi hizmet ve di¤er

konulardaki önerilerinizi,

sorunlar›n›z› Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i ad›na

bekledi¤imizi belirtmek istiyorum.

Asistanlar E¤itimlerine ve
Özlük Haklar›na Sahip Ç›k›yor

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çal›flma Grubu Mecburi Hizmeti Tart›flt›...
Tuğba Önalan

TÜSAD Asistan Temsilcisi
Ege Ünv. Tıp Fak. Göğüs

Hastalıkları AD

TÜSAD AKADEMİ ve TÜSAD Ankara Şubesi
birlikteliğinde düzenlenen NİMV kursu, 24 Mart
Cumartesi günü, Ankara'da, 40 meslektaşımızın
katılımı ile başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Kursumuza konuşmacı
olarak katılan değerli
hocalarımıza ve 
kursiyerlerimize çok
teşekkür ediyoruz

Saygılarımızla.
TÜSAD AKADEMİ,

TÜSAD Ankara
Şubesi Yönetim Kurulu

NN‹‹MMVV  KKuurrssuu    
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Giriflimsel endoskopik ifllemler

teknolojideki ilerlemeye paralel

olarak son elli y›l içinde neredeyse

tüm t›p dallar›nda giderek artan

bir yer tutuyor. Sizin de bildi¤iniz

gibi gö¤üs hastal›klar› ve gö¤üs

cerrahisi de bu geliflmelerden pay›n›

al›yor. Fiberoptik bronkoskop

icad›ndan bu yana neredeyse akci¤er

grafisi gibi gündelik prati¤in içinde

fizik muayenenin tamamlay›c› temel

parçalar›ndan birine dönüflmüfl

durumda. Bu durum hastal›klara tan›

koymam›z› kolaylaflt›r›rken bafl

etmemiz gereken sorunlar› da kolayca

tan›mam›z› sa¤lad›. Geçti¤imiz 30 y›l

tan›sal ifllemlerin yan›nda tedavi edici

endoskopik ifllemlerde de önemli

at›l›mlar› beraberinde getirdi.

Fransa’da Dr. Dumon, ABD’de 

Dr. Harrell, ‹talya’da Dr. Cavaliere ve

‹spanya’da Dr. Diaz-Jimenez bu

geliflmede öncü rolünü üstlendiler.

Lazerin trakeobronfliyal a¤açta 

kullan›ma girmesi, kriyoterapinin

tekrar keflfedilmesi ve bronfl 

sisteminde kullan›lmas›, rijit

bronkoskopi uygulamalar›n›n

yenilenmesi ve tekrar tan›mlanmas›

giriflimsel pulmonolojinin temel

tafllar›n› oluflturdu. Bronkoskopinin

yan›s›ra torakoskopi prati¤inin 

güncellenmesi, kal›c› oksijen kateteri

yerlefltirme ve dilatasyonel 

trakeostomi açma uygulamalar› da

giriflimsel pulmonoloji alan›na dahil

oldu. Temel olarak günlük tan›sal

fiberoptik bronkoskopinin d›fl›nda

kalan tüm bronkoskopi 

uygulamalar›n› giriflimsel pulmonoloji

alan› içinde de¤erlendirmek, bizi

tan›mlama güçlü¤ünden

kurtaracakt›r. Giriflimsel 

pulmonolojiyi bronkoskopik 

uygulamalar, torakoskopi

(plöroskopi) ve di¤erleri olarak 

üç temel alana ay›rmak bize alan›n

s›n›rlar›n› kesin çizgilerle 

belirleyecektir. 

Giriflimsel Bronkoskopi

Tedaviye ve tan›ya yönelik 

ifllemler iki ana grubu olufltururlar.

Ana havayolunun malign ve benign

obstrüksiyonlar›, endobronfliyal 

tedavi uygulamalar›n›n temel

endikasyonudur. Postentübasyon

trakeal stenoz olgular›ndan 

trakeobronfliyal a¤ac›n benign 

tümörlerine ya da malign 

obstrüksiyonlara dek büyük 

havayollar›n›n t›kay›c› tüm

lezyonlar›nda giriflimsel bronkoskopik

yöntemler büyük klinik fayda ile 

kullan›mdad›r. Bu olgularda güvenli

ve etkin çal›flman›n birinci koflulu iyi

rijit bronkoksopi uygulamas›n›

bilmek ve gerçeklefltirmektir.

Gerçekten de lazer gibi, elektrokoter

ya da kriyoterapi gibi birçok tedavi

yaklafl›m› fiberoptik bronkoskop ile

de uygulanabilirler. Ancak giriflimsel

ifllemlerde do¤ru ve güvenle 

ilerleyebilmek her iki bronkoskopa da

hakim olmay› ve gerekti¤inde

birinden di¤erine

h›zla ve ustal›kla

geçebilecek teknik

ve kiflisel

donan›mda olmay›

gerektirir.

Bulundu¤unuz sa¤l›k tesisinin 

niteliklerine ba¤l› olarak tam

donan›ml› bir giriflimsel bronkoskopi

ünitesinden sadece fiberoptik

bronkoskop ile elektrokoter 

uygulamas›na dek genifl bir

spektrumda s›n›rlar›n› bilerek

çal›flmak birçok hasta için hayat 

kurtar›c› olabilir. Ancak stent 

uygulamalar› ve lazer gibi hasta

güvenli¤ini daha öne almak gereken

ifllemlerde tam donan›ml› ve

gerekti¤inde rijit bronkoskopiyi de

hemen ve kolayl›kla

kullanabilece¤iniz sa¤lam bir 

ünite temel kofluldur. 

Di¤er taraftan endobronfliyal

ultrasonografi, elektromanyetik 

navigasyon gibi mediastinal ve 

periferik lezyonlar›n tan›sal 

zorluklar›n› aflmay› hedefleyen 

cihazlar da popüler uygulamalar›n

bafl›nda gelmektedir. Ülkemizde de

birçok merkez bu cihazlar› güven ve

baflar› ile kullanmaktad›r. 

Bu alanda bir baflka geliflme de

bronfl a¤ac›n›n en periferik 

dallar›na dek ulaflmay› sa¤layan

endomikroskopi uygulamalar›d›r.

Alveol yap›s›n›n elastin çat›s›n› 

görüntülemeye olanak sa¤layan ve

geliflmeye aç›k bu cihaz alveoloskopi

ad›yla bilinmektedir. 

Erken evre bronfliyal malign 

lezyonlar›n belirlenmesi de tan›sal

giriflimsel bronkoloji uygulamalar›n›n

bir di¤er alan›d›r. Otofloresan

bronkoskopi ve narrow band imaging

(NBI) görüntüleme bu alanda

hekime baz› olanaklar sunar ve erken

evre prekanseröz ya da kanseröz 

lezyonlar›n tan›nmas›nda yol 

göstericidirler. Di¤er taraftan henüz

günlük prati¤imizde yer almayan

ancak umut veren bir di¤er sistem de

optical coherence tomography

(OCT)’dir. 

Medikal torakoskopi
(plöroskopi)

Giriflimsel pulmonolojinin di¤er

önemli alan› yüzy›l bafl›nda oldukça

popüler olan sonra cerrahi 

uygulamalar›ndaki art›fl ile k›smen

unutulan ve son 20 y›ld›r giderek

artan oranda kullan›lan medikal

torakoskopi (plöroskopi)’dir.

Plöroskopi ile plevral bofllu¤u

gözlemlemek, lezyonlar› tan›mlamak

ve görerek biyopsi almak

mümkündür. Uygulamas› kolay ve

komplikasyonlar› oldukça s›n›rl› olan

bu yöntem ülkemizde de giderek

artan say›da merkezde kullan›mdad›r.

Rijit ve iyi bilinen plöroskopi 

setlerinin yan› s›ra son birkaç y›ld›r

kullan›mda olan semirijit plöroskop

fiberoptik bronkoskopiye benzer 

kullan›m› ve yine bu ünitelerin ›fl›k

kayna¤› ve ifllemcilerine uygun oluflu

ile bu prati¤in yayg›nlaflmas›na

katk›da bulunacakt›r.

‹lk Ulusal Sempozyum

Ülkemizde giriflimsel 

pulmonoloji uygulamalar› 

1990’lar›n yar›s›nda kimi kiflisel

çabalarla bafllam›fl ancak kurumsal ve

dayanakl› ilerleme 2000’li y›llar›n

bafllar›nda mümkün olabilmifltir. 

Art›k çok say›da olmasa da baz›

merkezlerde dünya standartlar›nda

giriflimsel pulmonoloji uygulamalar›

yap›lmakta bu yaklafl›mdan 

faydalanan hasta say›s› giderek 

artmaktad›r. Ancak hedef iyi

giriflimsel uygulamalar›n tüm ülke

çap›nda istenen düzeye ulaflmas› ve

hiç de¤ilse her bölge için bir referans

merkezin acil hastaya da hizmet 

verebilecek kurumsall›kta ve yetkin,

e¤itimli hekimlerce donat›larak

iflletilmesidir.

Bu düzeye ulaflabilmemizin temel

koflullar›ndan biri alan›n uzmanlar› ile

etkin bir tart›flma ortam› ile iletiflim

kurmakt›r. Dünya çap›nda giriflimsel

pulmonolojiye emek vererek klinik

uygulamalar› gelifltiren uzmanlarla

buluflmak ve canl› tart›flma ortam›

sa¤lamak ülkemizdeki prati¤i de

iyilefltirecek ve gelifltirecektir. 

TÜSAD Giriflimsel Pulmonoloji

Çal›flma Grubu taraf›ndan organize

edilen 1. Ulusal Giriflimsel

Pulmonoloji Sempozyumu 

ülkemizde ilk kez 3 gün boyunca

yetkin ulusal ve uluslararas› isimlerce

alan›n kapsad›¤› tüm konular›n

konuflulmas›na olanak tan›d›. 

Dünya çap›nda bilinen birçok 

ismin konuk edildi¤i bu 

sempozyumda giriflimsel 

pulmonolojinin kapsad›¤› tüm 

konular etrafl›ca tart›fl›ld› ve konunun

uzmanlar› ile buluflmak mümkün

oldu. Tan›sal ifllemlerden tedavi

uygulamalar›na her konunun etrafl›ca

tart›fl›ld›¤› bu sempozyum umar›z ki

daha kaliteli ve bilimsel 

uygulamalar›n artmas›na olanak

tan›yacakt›r. Üç gün boyunca 

gerçekten renkli konuflma ve

tart›flmalra sahne olan 

sempozyumdan kat›l›mc›lar bilimsel

aç›dan doygun ayr›ld›lar. Eme¤i

geçen herkese, konuflmac›lara ve

kat›l›mc›lara çok teflekkür ederiz. 

Mesaj Grubu

Giriflimsel Pulmonoloji Çal›flma

Grubu ile ilgili bir di¤er yenilik de

oluflturulan mesaj grubu oldu. 

Mesaj göndermek isteyenler için grup

adresi:  tusad_girisimsel-

pulmonoloji_cg@googlegroups.com

Ayn› zamanada gruba üye olmak

için grup sekreterine mesaj 

göndermek ve gelen daveti izleyerek

gruba kat›lmak yeterli. Canl› bir

tart›flma ortam›n›n oluflmas›n› arzu

etti¤imiz bu platform, olgu ve 

literatür paylafl›mlar›yla hemen

hareketli bir bilimsel ortama sahne

oldu. Devam›n›n artarak gelece¤ini

umut etti¤imiz bu bilimsel tart›flma

ortam›n› canl› tutmak genifl bir

kat›l›mla mümkün olacakt›r. 

Hepinizi mesaj grubuna kat›lmaya

davet ediyoruz.

Ülkemizde de Giriflimsel

Pulmonoloji’nin istenen düzeye

ulaflmas›, canl› bir bilimsel üretim ve

sa¤l›kl› günler dile¤iyle…

GGiirriiflfliimmsseell  PPuullmmoonnoolloojjiiddee,,  
TTaann››  vvee  TTeeddaavviiddee  GGeelliiflflmmeelleerr

Dr. Levent Dalar
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Endobronfliyal 
ultrasonografi, 
elektromanyetik 
navigasyon gibi
mediastinal ve 
periferik lezyonlar›n
tan›sal zorluklar›n›
aflmay› hedefleyen
cihazlar da popüler
uygulamalar›n
bafl›nda gelmektedir. 

Erken evre
bronfliyal malign
lezyonlar›n 
belirlenmesi de
tan›sal giriflimsel
bronkoloji 
uygulamalar›n›n 
bir di¤er alan›d›r.

Temel olarak günlük tan›sal fiberoptik bronkoskopinin d›fl›nda kalan
tüm bronkoskopi uygulamalar›n› giriflimsel pulmonoloji alan› içinde
de¤erlendirmek, bizi tan›mlama güçlü¤ünden kurtaracakt›r.



Profesör ‹brahim Akkurt bir

kitap yazm›fl, ad› “Nas›l

Kurtuldum-iflkenceden özgürlü¤e

uzun bir yolculuk”… fiimdi size

bu kitapla nas›l tan›flt›¤›m› ve

kitapta neler buldu¤umu anlatmak

istiyorum.

Bir çarflamba ö¤leden sonras›yd›,

hastanede ifllerimi bitirip, biraz

çal›flmak için fakülteye döndüm.

Kargo gelirdi bu saatlerde genellikle

ve kimden geldi¤ine bak›p daha

sonra incelemek üzere bir kenara

b›rak›rd›m. ‹brahim Hocan›n ad›n›

görünce ve bir kitap oldu¤unu

anlay›nca açt›m. “Yine Meslek

hastal›klar›yla ilgili bir fleydir” diye

düflündüm. ‹brahim Hoca ile uzun

y›llard›r tan›fl›r›z. Kongrelerde dernek

toplant›lar›nda karfl›lafl›r›z,

s›kl›kla paralel düflünürüz

ama birbirimizi elefltiririz

de Meslekdafllar›m

aras›nda belki

”Anadolu”da

çal›flt›¤›ndan, belki ilk

y›llarda sigara içti¤i için

belki de paralel

düflüncelerimiz nedeniyle

ayr› bir yeri vard›r.

Bilgisayar› kapatt›m ve ne

yazm›fl bu sefer diye

bafllad›m okumaya…

‹brahim Hoca bu kez

“sigaradan nas›l kurtuldu¤unu”

yazm›flt›. Ancak bir akademisyenin

yazabilece¤i, ancak bir sigara içen

hekimin yazabilece¤i ama hiçbir

zaman cesaret edilmeyeni yapm›flt›.

Üstelik herkesin 

anlayaca¤› flekilde

sade ama tüm

samimiyeti ile

yazm›flt›. Ben o

akflam zorunlu

ifllerim d›fl›nda

gece yat›ncaya

kadar kitab› okudum ve bitirdim.

Ard›ndan hemen bir 

kutlama mesaj› gönderdim.

Gerçekten kutlanacak bir fley yapm›flt›

ve buna sessiz kalmamal›yd›k.

Herkesin, evet herkesin okumas›

gereken bir kitap idi. Sigara içenlerin,

hayat›nda hiç sigara içmemifl

olanlar›n, t›p ö¤rencilerinin, tüm

hekimlerin, yöneticilerin, medya 

temsilcilerinin sinema ve TV filmi

yap›mc›lar›n›n, sigara üreticilerinin…

Bu listeyi böyle uzat›p sürdürebilirim.

Sigara içenlerin asl›nda

ne büyük ve güçlü bir

k›skaca yakalanm›fl

olduklar›n›; 

elefltirilmekten, 

bazen ac›mas›zca 

afla¤›lanmaktan 

korkmadan yazmak, 

bilgece geldi bana…

Evet sigara içenler 

elefltirilir ve afla¤›lan›rlar

ve yine de içerler. Bunu

yapan bir hekim, bir

gö¤üs hastal›klar› 

profesörü olsa bile böyle

yaparlar. Onlar da ayn› insan anatomi

ve fizyolojisine sahiptirler ve onlar›n

reseptörleri de ayn› flekilde çal›fl›r.

Son y›llarda en az ‹brahim

Hoca’n›n kitab› kadar h›zl›

okudu¤um ve sevdi¤im bir

baflka kitap Do¤an Cücelo¤lu’nun

nehir söylefli kitab› ”Damdan düflen

Psikolog” olmufltu. Burada da

damdan düflen bir gö¤üsçü ile karfl›

karfl›yay›z. Kitab› bu boyutu bence

çok önemli… E¤er insanlar bunu

anlarsa, “sigara içme özgürlü¤ü” 

gibi bir safsatay› savunabilmeyi, ya da

“ben istedi¤im zaman b›rak›r›m,ama

flimdi de¤il”, “sigara bana zarar 

vermiyor”, “ben az içiyorum zaten”,

“dedem de içerdi 90 yafl›nda öldü”

ve benzeri söylemleri de anlayabilir.

Bunlar›n ço¤unun arkas›nda 

“b›rakmak istiyorum b›rakam›yorum,

bana yard›m edin” mesaj› 

oldu¤unu görebilir.

Kitab›n T›p fakültelerinde 

anlatmakta oldu¤umuz “S‹GARA

VE ZARARLARI” derslerine kaynak

kitap olmas› gerekti¤ini 

düflünüyorum. Ö¤rencilerimize, 

baflta kendi sa¤l›klar› için, sonra

meslek onuru ve baflar›lar› ad›na 

çok önemli bir katk› olaca¤›na

inan›yorum. ‹brahim Hoca asl›nda

sigara mücadelesi ekseninde

yaflam›n›n bir bölümünü hem de

önemli bir bölümünü bizlerle

paylaflm›fl. Bu nedenle kitapta

akademik dünyaya ve mesle¤e 

bak›fl aç›s›ndan da önemli notlar

bulunabilece¤ini düflünüyorum. 

Genç akademisyenlere de 

hararetle öneririm.

Sigara b›rakma ifliyle ilgilenen ya

da ilgilenmeyen her hekimin kitaptan

edinece¤i faydalar var. Kuflkusuz 

hepimizin bildi¤i, belki de gün

boyunca defalarca söyledi¤i sözleri

okuyorsunuz. Ama bu kitab›

okudu¤unuzda akl›n›za daha onlarca

söyleme biçimi geliveriyor. Topluma

yönelik çal›flmalarda sigaray› ne kadar

farkl› aç›lardan, ne kadar çok 

anlatabilirsek o kadar çok kifliye

ulaflabilece¤imizi düflünüyorum.

Bizleri dinlerken daha fazla kifli 

“evet beni anl›yorlar” diye düflünüyor

ve onlara yard›m edebilece¤imize

inan›yor. Kat›ld›¤›m televizyon 

programlar›nda kitab› okumay› 

öneriyorum. Sigara b›rakmada karar

verme aflamas›n› bu kitap ile 

oluflturmaya çal›fl›yorum. Ça¤›m›zda

elektronik iletiflim olanaklar›n›n 

gölgesinde kalan ama kiflinin kendiyle

gerçekten bafl bafla oldu¤u “kitap”

bu aç›s›ndan da eflsiz bir f›rsat 

sunuyor okurlar›na … Kimseyle

paylaflmadan kendi bafl›n›za bir

kenara çekilip okuyabiliyorsunuz.

Sigaray› b›rakmak isteyip de 

b›rakamayanlar ve hatta bundan

korktuklar› için b›rakmay›

düflünmeyenlerin aras›nda depresyon

tan›s› hiç de az de¤il… 

Okumak, onlara iyi gelebilir.

Son olarak; her fleyin medyatik

oldu¤u, medyatik olan›n da kazand›¤›

günümüzde dilimizde ve belki de

dünyada benzeri yap›lmam›fl bir

çal›flman›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›

sa¤lamal›y›z. Bu kitab› tüm sigara

içenleri, sevdikleri ve sa¤lanacak tüm

ekonomik, sosyal faydalar› düflünerek

sigara ile mücadelemizin bayra¤› 

yapmam›z gerekti¤ine inan›yorum.

Kalemine ve yüre¤ine sa¤l›k

hocam…

Bir Akademisyenin Sigarayla Mücadelesi
Dr. Arzu MİRİCİ

18 Mart Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Bu kitab› sigara içen ya da içmeyen herkes okumal›...

n sayfa 8 solunum aktüel güncel

Dr. Zafer Kartaloğlu ve 
Dr. Oğuzhan Okutan'ın
editörlüğünde hazırlanan bu
kitap, bilinmeyen birçok faktörün
rol oynadığı sarkoidoz hastalığına
güncel bilgiler ve gelişmeler
ışığında ayrıntılı bir şekilde 
odaklanmaktadır. Esas olarak bir
akciğer hastalığı şeklinde de
tanımlanabilen sarkoidoz, klinik
görünümü oldukça değişken,
tüm organ ve dokuları tutabilen
bir hastalık olduğundan, kitapta
göğüs hastalıklarının yanı sıra
farklı branşlarda katılan,
alanlarında deneyimli toplam 
32 yazar tarafından kaleme alınan
24 konu çerçevesinde,
patognezinden tanı ve tedavisine
tüm boyutlarıyla ele alınmaktadır.
Kitap, “Genel Bilgiler”,
“Laboratuvar”, “Pulmoner
Sarkoidoz”, “Görüntüleme
Yöntemleri”, “Akciğer Dışı
Sarkoidoz”, “Tedavi” ve 
“Doğal Seyir ve Prognoz” 
bölümlerinden oluşuyor. 

SARKO‹DOZ
Güncel Tan› ve

Tedavi Yaklafl›mlar›

Ulusal Kanser Haftas›, TÜSAD Akademi'nin

de e¤itim faaliyetlerini gerçeklefltirdi¤i bir hafta

oldu. 6. Nisan 2012 'de Kanser Haftas› 

etkinlikleri çerçevesinde TÜSAD Akademi,

Ankara Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi ve Onkoloji

Hemflireli¤i Derne¤i ile beraber düzenledi¤i

“Akci¤er kanserinde hemflirelik uygulamalar›

kursu 100 kat›l›mc› ile baflar›yla gerçeklefltirildi.

Solunum
Fonksiyon
Testleri
Kursu

TÜSAD Akademi taraf›ndan 12 fiubat

2012 tarihinde Yedikule Gö¤üs Hastal›klar›

Hastanesi’nde gerçeklefltirilen Teknisyenler

için Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

baflar›yla tamamlanm›flt›r. Teorik ve pratik

uygulamalar›n bulundu¤u kursa;

Teknisyenler, hemflireler, Solunum

Fonksiyon Testleri sorumlular› ve sa¤l›k

memurlar› kat›ld›lar. ‹nteraktif bir ortamda 

dinleyicilerin de aktif olarak dahil olduklar›

kursa kat›l›m s›n›rl› tutuldu. Kat›lm›c›lar›n

büyük bir be¤eni ile takip etti¤i ve son

derece memnun ayr›ld›¤› kursun ileriki

dönemlerde de düzenlenmesi talep edildi.

DDrr..  İİbbrraahhiimm
AAkkkkuurrtt

TÜSAD, Ankara fiube
Toplant›s› Konya'da Yap›ld›

TÜSAD, Ankara Şube
toplantısı 17 Mart Cumartesi
günü Konya'da 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 50
kişinin katıldığı toplantıda
bronkoskopi, pulmoner nodül
ve KOAH tedavisi konularında
güncel yaklaşımlar paylaşıldı.
Toplantıya konuşmacı ve 

dinleyici olarak katılan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Konuşma
slaytlarına web sayfamızdan
ulaşmanız mümkündür. 

TÜSAD Ankara 
Şube Başkanı

Dr. Meral GÜLHAN

Akci¤er Kanserinde Hemflirelik Uygulamalar› Kursu
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