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De¤erli Solunum 
Aktüel Okurlar›,

Sizlerle yeni

say›m›zda birlikte

olman›n 

mutlulu¤unu

yafl›yoruz. Yo¤un bir

y›l›n ard›ndan

2013’e “merhaba”

demeye

haz›rlan›yoruz. TÜSAD, 2012

y›l›nda birçok bilimsel etkinli¤i

gerçeklefltirdi. Bu say›m›zda

SOLUNUM 2012 de

yaflad›klar›m›z› sizlere 

aktaraca¤›z. Kongremize kat›lan

yabanc› konuklar›m›zla yapm›fl

oldu¤umuz sohbetlere yer

veriyoruz. Ayr›ca y›l boyu

devam eden TÜSAD Akademi

toplant›lar›ndan bafll›klar yer

al›yor. Akci¤er ve plevra 

maligniteleri üzerine çal›flmalar 

yapmak üzere oluflturulan iki

birim hakk›nda hocalar›m›z›n

kaleminde bilgileri sizinle

paylaflaca¤›z. 

Yeni y›l›n, sa¤l›k, mutluluk ve

baflar› dolu günler getirmesi

dile¤i ile….

Sayg›lar›mla

Editörden

n Türkiye Mezotelyoma
Çal›flma Grubu Kuruldu 

sayfa 2’de

n TÜSAD 34. Ulusal
Kongresi’ne MUHTEfiEM
Aç›l›fl Töreni

sayfa 3’te

n Kongrede Kurslara Yo¤un
Kat›l›m Oldu

sayfa 5’te

n Yabanc› Uzmanlar
Kongreden Çok Etkilendi

sayfa 6’da

n Çeflme'de
Yap›lacak
Olan 
2. Avrupa
Bronkoloji ve
Giriflimsel
Pulmonoloji
Kongresi ‹çin
Heyecanl›y›z

sayfa 8’de

devam› sayfa 2’de

devam› sayfa 2’de

TÜSAD AKADEM‹ 2012'yi 
Bilimsel Aç›dan Yo¤un Geçirdi
TÜSAD AKADEM‹’nin 

bilimsel aktiviteleri 2012 y›l› güz

döneminde de yo¤un bir flekilde devam

etti. Çanakkale’de 15 Eylül 2012 

tarihinde  yap›lan bölgesel 

sempozyumda, “Mesleki ve Çevresel

Akci¤er Hastal›klar›”, KOAH ve Yo¤un

Bak›m Çal›flma gruplar›n›n oluflturdu¤u 

bilimsel program çerçevesinde,

“Barotravman›n Fizyopatolojisi, Klini¤i,

Tedavi Yaklafl›mlar› ve Komplikasyonlarla

Mücadele”, “KOAH ve Efllik Eden

Kardiovasküler Hastal›klar, Depresyon”

ve “ARDS” konular› tart›fl›ld›. 

Bilimsel toplant› sonras›nda Çanakkale

fiehitleri An›t› ziyareti ve Gelibolu

Yar›madas› turu yap›ld›. 

22 Eylül 2012 tarihinde ‹stanbul

Point Hotel’de gerçekleflen ‹stanbul

Bölgesel Sempozyumu oldukça ilgi

gördü. Toplant›da solunum sistemi

hastal›klar›na temel yaklafl›m›n 

irdelenmesi amaçland›.

Baflkan: Benan Ça¤layan, 

Genel Sekreter: 
Sevda fiener Cömert, 

Bilimsel Komite Baflkan›: 
Meral Gülhan, 

Bilimsel Komite Sekreteri:
Deniz Köksal, 

Üyeler: Ülkü Y›lmaz, Levent

Dalar, fiermin Börekçi,

Müge Aydo¤du, Özlem

Göksel, 

Kongre Sayman›: Ülkü Y›lmaz, 

D›fl ‹liflkiler Sorumlusu:
Semra Bilaçero¤lu, 

Kurs Sorumlusu: 
Levent Dalar, 

Bildiri ve Poster Sorumlusu:
Müge Aydo¤du, 

WEB Sayfas› Sorumlusu:
fiermin Börekçi, 

Sosyal Komite Sorumlusu:
Özlem Göksel, 

Sosyal Komite Üyeleri: fiermin

Börekçi, Müge Aydo¤du.
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SOLUNUM 2013
Haz›rl›klar› Bafllad›

T
ÜSAD, geçti¤imiz Ekim ay›nda

34. Ulusal Kongresi’ni yani 

SOLUNUM 2012'yi

gerçeklefltirdi. Bilimsel düzeyi  yüksek ve

çok baflar›l› geçen bu Kongre için baflta

Kongre Baflkan› Dr. Ülkü Y›lmaz ve

Kongre Bilimsel Komitesi Baflkan› 

Dr. O¤uzhan Okutan olmak üzere tüm

organizasyon komitesine, kongreye 

bilimsel desteklerini esirgemeyen tüm

hocalar›m›za teflekkür ediyoruz.  

Henüz SOLUNUM 2012 devam

ederken bafllayan çal›flmalarla oluflturulan

TÜSAD 35. Ulusal Kongresi’nin yani

SOLUNUM 2013’ün organizasyon

komitesi olarak omuzlar›m›zdaki yükün

a¤›rl›¤›n›n bilincinde olarak göreve

bafllad›k. Öncelikle bizleri bu göreve lay›k

gören TÜSAD yönetimine teflekkür 

ederiz. ‹lk toplant›s›n› SOLUNUM 2012

s›ras›nda yapan Organizasyon

Komitemizde geçen y›lki kongre

baflkan›m›z Dr. Ülkü Y›lmaz ve yine

geçen y›lki komitede yer alan Dr. Deniz

Köksal, Dr. Benan Ça¤layan’›n yan› s›ra

bu y›l komiteye seçilen Dr. Meral

Gülhan, Dr. Sevda fiener Cömert, 

Dr. Levent Dalar, Dr. fiermin Börekçi,

Dr. Müge Aydo¤du ve Dr. Özlem 

Göksel görev ald›.

Organizasyon Komitesi olarak 

hedefimiz SOLUNUM 2013 için siz

de¤erli meslektafllar›m›z›n beklentilerini

karfl›layacak bilimsel düzeyi yüksek,

bununla birlikte etik 

de¤erleri önemseyen bir 

kongre çerçevesi 

oluflturabilmek olacakt›r. 

Bu amaca ulaflabilmek için

geçmifl y›llarda yapt›¤›m›z ve

bundan sonra yapaca¤›m›z

anketler ›fl›¤›nda ve TÜSAD

çal›flma gruplar›n›n katk›lar›yla

bilimsel program› haz›rlamaya çal›flaca¤›z.

Bilimsel program› olufltururken bir 

yandan sahada çal›flan uzman hekimlerin

bilgilerini tazelemeyi ve asistan 

hekimlerimize güncel geliflmeleri 

sunabilmeyi di¤er yandan da akademik

düzeyi yüksek toplant›lar› organize etmeyi

planlamaktay›z. Bu amaçla kongrenin 

bilimsel program›n› multidisipliner bir

yaklafl›m ile oluflturaca¤›z. 

Geçen y›l kongremize siz de¤erli

meslektafllar›m›zdan gelen çok say›da 

bilimsel çal›flma, “sözel sunum” ve

“tart›flmal› poster” oturumlar›nda 

sunuldu. Bu y›l daha fazla sözel sunum

oturumu yapabilmek bafll›ca hedeflerimiz

aras›nda olacakt›r. Sizlerden gelen bilimsel

çal›flmalar bu y›l da geçen sene oldu¤u

gibi sözel sunum, tart›flmal› poster 

oturumlar›nda tart›fl›lacak. Haz›rlama ve

sunum kolayl›¤› aç›s›ndan e-poster

uygulamam›z SOLUNUM 2013'de de

devam edecektir.

Dr. Meral GülhanDr. Benan Ça¤layan

‹çindekiler

Organizasyon Komitesi olarak hedefimiz, SOLUNUM 2013 bilimsel program›n›
haz›rlarken, siz de¤erli meslektafllar›m›z›n beklentilerini karfl›layacak bilimsel düzeyi 
yüksek ve etik de¤erleri önemseyen bir kongre çerçevesi oluflturabilmektir.
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M
align plevral mezotelyoma

tüm meslektafllar›m›zca 

bilindi¤i gibi kötü 

prognoza sahip, insidans› gittikçe

artan, nadir bir tümördür.

Bu hastal›k gelecek elli y›l

boyunca, özellikle çevresel

asbestozun büyük sorun

oldu¤u ülkemizde ve 

dünyada önemli bir sa¤l›k

sorunu olmaya devam 

edecektir. Sadece ülkemizde

de¤il tüm dünyada

hastal›¤›n erken tan›s›nda,

evrelemesinde, tedavisinde

iyi noktalara ulafl›lmad› ve

hedeflere ulaflma 

do¤rultusunda yap›lacak

çal›flmalara gereksinim

oldu¤u aç›kt›r. ‹flte Türkiye

Mezotelyoma Çal›flma

Grubu’da nadir gözlenen bu

hastal›kta hastal›¤› gören ve

tedavi eden bilim insanlar›n›

biraraya getirerek, tan›,

klinik yaklafl›m, takip ve

tedavisinde ortak bir dil

oluflturmak, ülkemizde

hastal›¤›n boyutunu 

belirlemek, sürekli

kullan›labilir veri toplamak

için bir bilgi a¤› oluflturmak

ve bu flekilde ortak bilimsel

çal›flmalar yaparak ulusal ve

uluslararas› literatüre katk›da

bulunmak, hastal›k ile ilgili

fark›ndal›¤› art›rmak, uluslararas›

kurum ve kurulufllar ile mezotelyoma

konusunda iflbirli¤i yapmak amac›yla

kuruldu. Çal›flma grubu Prof. Dr.

Muzaffer Metintafl ve Prof. Dr.

Hasan Fevzi Bat›rel önderli¤inde bu

konu ile ilgilenen 41 kurucu üyenin

kat›l›m› ile 11 Kas›m 2011'de

Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi'nde yap›lan bir çal›fltayla

kuruldu. Kuruldu¤u aflamada ön

görülen uygulamalar›m›z; h›zla bir

web sayfas› oluflturmak, mezotelyoma

tan› takip ve tedavi standartlar›n› 

oluflturmak, TÜB‹TAK, DPT, AB 

7 Çerçeve Program› gibi fonlardan

araflt›rma ve organizasyon 

kaynaklar› temin etmek, önlem

çal›flmalar› yapmak, önlem 

standartlar›, düzenlemeleri ve 

etkinlikleri 

oluflturmakt›.

Çal›fltay›n

ard›ndan grubun web

sitesi  aktif hale 

getirildi. Web 

sitemize www.turkiye-

mezotelyoma.org

adresinden ulafl›labilir.

Kuruluflunun

ard›ndan h›zla

TÜB‹TAK Araflt›rma

projesi haz›rland› ve 

kuruma sunuldu.

Bununla ilgili yan›t

bekleniyor. Bu arada

çok güzel bir geliflme

oldu. Türkiye

Asbest Kontrolü

Stratejik Plan›"

Türkiye Halk

Sa¤l›¤› Kurumu

Baflkanl›¤›'na 

sunuldu ve kabul

edildi. Ülkemizin en

önemli halk sa¤l›¤›

çal›flmalar›ndan

birisi olaca¤›n› umut

etti¤imiz Proje'ye

24 üniversiteden 

39 ö¤retim üyesi, 

4 e¤itim ve

araflt›rma hastanesi, 2 meslek 

hastanesi ve Türkiye Halk Sa¤l›¤›

Kurumu'ndan 4 daire baflkanl›¤›

kat›ld›. Bir sosyal sorumluluk projesi

olmas› nedeniyle de önem tafl›yan

projenin ilk çal›fltay› 3 Kas›m 

2012 tarihinde Ankara'da yap›ld› ve

yol haritas› çizildi. Bu toplant›n›n

temelleri SOLUNUM 2012'de

oluflturuldu. TÜSAD olarak 

böyle bir projenin ön haz›rl›klar›na

ev sahipli¤i yapmaktan büyük 

onur duyduk. Projenin bir di¤er

bölümü ise Bilkent Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana

Bilim Dal› ile planlanan hastal›¤›n

genetik temeli, hastal›kta erken 

tan› ve ilaç direncine yönelik

çal›flmalar. Bu çal›flmalar›n

yap›land›r›laca¤› çal›fltay 4 Ocak

2013'de Marmara ÜTF'de 

yap›lacak, ayr›ca bu çal›fltayda 2013

sonlar›nda yap›lacak olan 

mezotelyoma patogenezi 

sempozyumunun da temelleri

at›lacak. Sonuçta Türkiye

Mezotelyoma Çal›flma Grubu 

kuruldu¤u günden beri h›zla

çal›flmalar›na devam ediyor ve bu

çal›flmalarla ülkemizde bilim ad›na

çok önemli geliflmeler oluyor.
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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.

‹lki 22-24 Haziran 2012’de Bolu-Abant’ta yap›lan TÜSAD 

AKADEM‹ Kamp›’n›n ikincisi 2-4 Kas›m 2012 tarihinde

Konya’da gerçeklefltirildi. Gö¤üs Hastal›klar› alan›ndaki ana

konular›n güncel bilgiler

›fl›¤›nda tart›fl›ld›¤› bu 

toplant› kat›l›mc›lar taraf›ndan

oldukça faydal› bulundu. 

TÜSAD AKADEM‹

bünyesinde gerçeklefltirilen

“Küçük Hücreli D›fl› Akci¤er

Kanserinde De¤iflenler”

konulu sempozyum 17-18

Kas›m 2012 tarihinde Kaya

‹zmir Hotel ve Kongre

Merkezi'nde yap›ld›. Ayr›ca 1 Aral›k 2012 tarihinde ‹stanbul’-

da “Pulmoner Vasküler Hastal›klar Sempozyumu”, 8 Aral›k

2012 tarihinde Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs

Hastal›klar› Anabilim Dal›’nda “Endobronfliyal Ultrasonografi

(EBUS) Kursu” ve 15 Aral›k 2012 tarihinde Dr. Suat Seren

Gö¤üs Hastal›klar› ve Cerrahisi EAH’de “Solunumsal Yo¤un

Bak›mda ‹nvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu” gerçeklefltirildi.

TÜSAD AKADEM‹ 2012'yi
Bilimsel Aç›dan Yo¤un Geçirdi

TÜSAD Kongrelerinde 

düzenlenen kurslara ilgi her y›l 

artmakta ve birçok meslektafl›m›z

bu kurslarda spesifik konularda

bilgi ve deneyimlerini artt›rma

olana¤›n› bulmaktad›r. 

Bu y›l da geçmifl y›llardaki 

deneyimlerimizden yararlanarak

en fazla tercih edilen 

konularda kurslar 

düzenlemeyi planlamaktay›z.

Biliyoruz ki, SOLUNUM

Kongrelerinde paralel salon

say›s›n›n fazla olmay›fl› sizler

taraf›ndan be¤eni ile karfl›lan›yor.

Bu sene de salon say›s›n› sözlü

sunum oturumlar› dahil dördü

aflmayacak flekilde belirledik.

Oldukça fazla ilgi gören 

interaktif olgu sunumlar› ve karfl›t

görüfl oturumlar› da panel, 

konferans ve yuvarlak masa

toplant›lar›n›n yan› s›ra bilimsel 

programda yer alacak. Uluslararas›

alanda konusunda tecrübeli

meslektafllar›m›z da her zaman

oldu¤u gibi kongrede bizlerle 

birlikte olacak ve deneyimlerini

paylaflacaklar. Ayr›ca her y›l oldu¤u

gibi, SOLUNUM 2013 bilimsel

program› içerisinde de hekimlik

mesle¤i ve uzmanl›k alan›m›z›

ilgilendiren güncel paramedikal

konulara yer vermeyi 

planlamaktay›z. Kongrenin bilimsel

içeri¤inin doyuruculu¤u kadar

sosyal ortam›n zengin ve ak›lda

kal›c› olmas›n› da hedefliyoruz.

Gö¤üs hastal›klar› alan›ndaki

yenilikleri takip etmek, 

bilimsel çal›flmalar›m›z› paylaflmak

ve hofl an›lar yaflamak için 

sizleri 2013 y›l›n›n Ekim ay›nda

yap›lacak olan SOLUNUM

2013'e bekliyoruz.

Dr. Benan Ça¤layan  
Kongre Baflkan›  

Dr. Meral Gülhan
Kongre Bilimsel Komite Baflkan›

Sayfa 1’den devam

Sayfa 1’den devam

Pulmoner Vasküler Hastal›klar Sempozyumu

TÜSAD Ankara fiubesi Güz Toplant›s›

Çanakkale Toplant›s›

TÜSAD Akademi IMV Kursu
Endobronfliyal Ultrasonografi

(EBUS) Toplant›s› TÜSAD Akademi Konya Kamp›

Dr. Muzaffer
Metintafl 

Dr. Ülkü Y›lmaz

Türkiye Mezotelyoma Çal›flma Grubu nadir 
gözlenen bu hastal›kta, mezotelyomay› gören ve
tedavi eden bilim insanlar›n› biraraya getirerek,
tan›, klinik yaklafl›m, takip ve tedavisinde 
ortak bir dil oluflturmak amac›yla kuruldu.

Türkiye Mezotelyoma Çal›flma Grubu Kuruldu
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SOLUNUM 2012 Kongre
Organizasyon Komitesi Ad›na

Dr. Ülkü Y›lmaz

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i’nin de¤erli üyeleri, sevgili

meslektafllar›m›z,

SOLUNUM 2012 Organizasyon

Komitesi olarak, kat›l›mc›lar

taraf›ndan be¤eni toplayan, baflar›l›

bir kongre organizasyonunu 

gerçeklefltirmifl olman›n onur ve 

mutlulu¤unu yafl›yoruz. 

Organizasyon komitesi olarak

SOLUNUM 2012 haz›rl›klar›na

bafllad›¤›m›zda, ilaç endüstrisindeki

de¤iflikliklerin organizasyonumuza

olumsuz flekilde yans›yaca¤›

endiflesini tafl›yorduk. Tüm bu 

olumsuzluklara ra¤men bin kiflinin

üzerinde kat›l›mla kongremizi

gerçeklefltirmifl olmak, bir y›l süren

çok yo¤un ve özveri gerektiren

çal›flman›n tüm yorgunlu¤unu bize

unutturdu. 

Kongremiz, tümü yo¤un kat›l›ml›

yedi farkl› salonda gerçeklefltirdi¤imiz

kurslarla bafllad›. “Tan›dan Tedaviye

Uykuda Solunum Bozukluklar›”,

“Sigara B›rakma Yöntemleri”,

“Bronkoskopi Ünitesinin Yönetimi”,

“Farkl› Hasta Gruplar›nda Mekanik

Ventilasyon”, “Pulmoner

Hipertansiyon ve Ekokardiyografi”,

“Radyoloji” ve “Plevra Hastal›klar›na

Yaklafl›m” bafll›klar›nda, farkl›

branfllardan hocalar›m›z›n da

katk›lar›yla oluflturdu¤umuz; 

interaktif ortamlarda

gerçeklefltirdi¤imiz kurslar,

kat›l›mc›lar›n be¤enisiyle tamamland›. 

Kongremizin bilimsel 

program›n› 81 ayr› oturumda,

yurtd›fl›ndan 7, ülkemizden 189

hocam›z›n kat›l›m› ve katk›lar›yla

gerçeklefltirdik. 

TÜSAD 34. Ulusal Kongresi’ne
MUHTEfiEM Aç›l›fl Töreni

Kurslarla bafllayan TÜSAD’›n 34. Ulusal
Kongresi, özel oturumlar›, yeni teknolojik
uygulamalar› ve aile hekimleri için ayr› bir
salonda gerçeklefltirilen toplant›larla 
bilimsel aç›dan son derece baflar›l› geçti.

TÜSAD MYK Başkanı Dr. Mecit

Süerdem, açılış töreninde yaptığı

konuşmada üye sayısı 2150’ye ulaşan

TÜSAD’ın yapısı ve faaliyetleri ile ilgili

bilgi verdi. TÜSAD’ın solunum

hastalıkları alanının en eski derneği

olduğunu belirten Dr. Süerdem, “TÜSAD

katılımcı, yeniliklere ve işbirliğine açık,

etik değerleri en üst seviyede koruyan,

politikadan uzak duran, üyelerin tümüne

eşit mesafede bulunan, iyi ilişkilere önem

veren, ekip ruhunu yaşatan ve geliştiren,

uyum içinde çalışan, üreten, ilkeli ve

derneğe gönülden bağlanan üyelere her

platformda görev veren, vesayeti kabul

etmeyen, geleneksel, multidisipliner

dernekçilik anlayışını sürdüren bir

yapıdır” dedi.

SOLUNUM 2012’de

Teknolojik Yenilikler

SOLUNUM 2012  Bilimsel Komite Başkanı

Dr. Oğuzhan Okutan, açılış töreninde yaptığı

konuşmada kongrenin bilimsel portresi ile

ilgili bilgi verildi. Kongre’de  4 özel 

oturum düzenlendiğini belirten Dr.

Okutan, kongreye 486 bildiri, 45

sözel bildiri, 166 tartışmalı

poster ve 222 e-poster 

gönderildiğini söyledi. Dr.

Okutan, SOLUNUM

2012’de teknolojik

yeniliklere de imza

atıldığını akıllı

telefon 

uygulaması ile

kongrenin 

bilimsel ve

sosyal 

programının

cep 

telefonların-

dan izlenebil-

diğini,

karekod 

uygulaması ile

katılımcıların

kongre ile ilgili

materyallere

kolaylıkla

ulaşılmasının

sağlandığını belirtti.

DDrr..  MMeecciitt  SSüüeerrddeemm  

TTÜÜSSAADD MMYYKK  BBaaşşkkaannıı

DDrr..  OOğğuuzzhhaann  OOkkuuttaann

SSOOLLUUNNUUMM  22001122  

BBiilliimmsseell  KKoommiittee  BBaaşşkkaannıı

TÜSAD Yenilikçi ve

İşbirliğine Açık Bir Yapıdır
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Tuluyhan 
U¤urlu’nun 
(sa¤ altta), 
konseriyle 
renklenen gecede
TÜSAD’a
katk›lar›ndan 
dolay› Prof. Dr.
Müzeyyen Erk’e
verilen plaketi Prof.
Dr. Sema Umut
ald› (sol üstte)

devam› sayfa 4’te
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Salonlar›n d›fl›nda, sabahlar›

gerçeklefltirdi¤imiz ‘Uzman› ile

Yürüyüfl’ programlar›m›zda kat›l›mc›lar 

farkl› ortamlarda, mesle¤inin 

zirvesindeki de¤erli hocalar›m›z ile

Çeflme’nin yerel kahvalt›s› 

eflli¤inde sohbet f›rsat› buldular. 

Kongreler, çok yo¤un kat›l›mla

gerçekleflen, büyük bilgi 

birikimlerinin ortaya kondu¤u

mesle¤imizin en önemli bilimsel

aktiviteleri. Bu ortam› flölen alg›s›yla

bizlere yaflatan yo¤un ve yorucu bir

haz›rl›k sürecinin ard›ndan 

birikimlerini bizlere sunmaya haz›r

hale getiren de¤erli hocalar›m›z›n

tümüne buradan da bir kez daha

gönülden teflekkür ediyoruz.

Kongreler, bilimsel içeri¤in 

doyurucu, hedefe yönelik ve iyi 

planlanm›fl olmas› kadar, kat›l›mc›lar›n

gönderdi¤i bildiriler ölçüsünde de¤er

kazan›r. Bu y›l aralar›nda bilimsel

çal›flma oran› yüksek

500'e yak›n çal›flma

ald›k. Çok büyük emek

ürünü olan bu de¤erleri

olabildi¤ince sözel bildiri

salonu açarak sözel

bildiri fleklinde, bunun

d›fl›ndaki çal›flmalar› da

tart›flmal› poster fleklinde

ayr› salonlarda interaktif

ortamlara tafl›d›k. Olgu

sunumlar› ise elektronik

poster olarak sunuldu.

Bu y›l da bildiri kitab› 

basmad›k, bildirilere

elektronik ortamdan

ulafl›m olana¤› sunarak

do¤ay› korumaya biz de

katk›da bulunduk. Kongremize de¤er

katan bu bildirileri bizlerle paylaflan

bilim insanlar›na buradan bir kez daha

flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

Bu y›l TÜSAD olarak baz› ilklere

imza att›k. Basamakl› hale gelen sa¤l›k

sistemimizin gereklerinden biri Aile

Hekimi meslektafllar›m›z ile iletiflim

içerisinde olmak ve ortak bir dil

konuflabilmek. Bu amaçla hem aile

hekimi meslektafllar›m›z›n 

yararlanmas›na hem de temel 

bilgilerini güncellemek isteyen 

meslektafllar›m›z›n yararlanmas›na

yönelik olarak bir salonumuzu ‘Gö¤üs

Hastal›klar›nda Temel Kavramlar’ 

oturumlar›na ay›rd›k. Kongre sonras›

yap›lan anketlerden bu oturumlar›n

be¤eni toplad›¤› fleklindeki geri

dönüflleri bizleri mutlu etti. 

Ak›ll› telefonlar arac›l›¤› ile 

kongre programlar›na eriflim,

karekod uygulamas› 

uluslararas› 

kongrelerde be¤eni

ile izledi¤imiz

bir yenilikti. Biz de bu uygulamay›

meslektafllar›m›za sunabilmenin 

mutlulu¤unu yaflad›k. Bu 

uygulamadaki amac›m›z kongre 

program›na daha kolay eriflimi, daha

kolay program yapabilmeyi sa¤lamakt›.

Baflar›l› oldu¤umuzu umuyoruz. 

Kongreler bilimsel oldu¤u kadar

sosyal aktivitelerin de dostlarla

paylafl›ld›¤› özel ortamlard›r. 

Titizlikle oluflturdu¤umuz sosyal 

program›m›z› kat›l›mc›larla 

Çeflme’nin aç›k  ve güzel havas›nda

paylaflabilmek bizi ayr›ca mutlu etti. 

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i olarak hedefimiz hep daha

iyi ve daha güzele do¤ru yönelmek ve

bu do¤rultuda çal›flmak oldu. 

Bu amaçla kongremizin ilk günü

SOLUNUM 2013 Organizasyon

Komitesi kuruldu ve çal›flmalar›na

bafllad›. Yeni Organizasyon

Komitesi’ne baflar› dileklerimizi 

sunuyoruz.

www.solunumhastanesi.com
SOLUNUM 2012  boyunca kongreden baz› oturumlar

ve “TÜSAD Sohbetleri” programlar› 

www.solunumhastanesi.com adresinde canl› yay›nda izlendi.

Solunum Hastanesi'nden canl› olarak yay›nlanan 

oturum ve söyleflileri izleyenler tart›flmalara do¤rudan

kat›labildiler ve konuflmac›lara sorular›n› yönelttiler.

Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan kredilendirilen ve sürekli

güncellenen Solunum Hastanesi, kongrede farkl› bir bilimsel

paylafl›m platformu oldu. Kongreye kat›lamayanlar web

üzerinden solunumhastanesi.com’u izleyerek neredeyse

kongredeymifl gibi meslektafllar›yla tart›flt›lar, düflüncelerini

aktard›lar, konuflmac› hekimlere sorular›n› yönelttiler. 

Temel bilgiler, interaktif e¤itimler, sanal kurslar, vaka

bazl› sunumlar, uygulamal› e¤itimlerin yer ald›¤› 

www.solunumhastanesi.com y›l boyunca yay›nda.

KKaatt››ll››mmcc››llaarr  KKaarreekkooddUUyygguullaammaass››nn››  SSeevvddii

Sayfa 3’ten devam

“Uzman› ile Yürüyüfl” 

oturumlar› sabah çok erken saatlerde

olmas›na karfl›n her gün büyük bir

kat›l›mla gerçekleflti. Kongre

merkezinde buluflan kat›l›mc›lar, hem

yürüyüp hem de ak›llar›na tak›lan

sorular› konunun uzmanlar›na 

sordular. 15 dakikal›k bir yürüyüflle

ulafl›lan Kumrucu fievki’de Çeflme’ye

özgü kahvalt› eden kat›l›mc›lar, 

sohbetlerini kahvalt› s›ras›nda da

sürdürdüler. 

Uzman› ile yürüyüfl

toplant›lar›nda flu konular ele al›nd›.

Mukadder Çal›ko¤lu “Obstrüktif

Akci¤er Hastal›klar›nda Tedavi

Seçimi: SFT Bizi Ne Ölçüde

Yönlendirmeli?”, Ganesh Raghu,

Metin Akgün “‹nterstiyel Akci¤er

Hastal›klar›nda Alevlenmelere

Yaklafl›m”, Gary Lee, Soner Gürsoy

“Malign Plevral Efüzyonun

Yöntemi”, Akif Turna, Özlem

Özmen “Pet ve Uygulamadaki

Sorunlar”, Ayd›n fianl›, Sudish

Murthy “Akci¤er Kanserinde Palyatif

Cerrahi”, fieref Özkara “Tüberküloz

Tedavisinde Toksisitelere Yaklafl›m”,

Cebrail fiimsek “Meslek

Hastal›klar›na Yaklafl›m›n Genel

‹lkeleri”, Zeynep Ferhan Özfleker

“Anti lg E Tedavisinde Hasta

Takibi”, Benan Ça¤layan “Giriflimsel

Pulmonolojide Komplikasyonlarla

Bafla Ç›kma”, Duygu Özol

“OSAS'›n kardiyovasküler sonuçlar›”.

SSOOLLUUNNUUMM 22001122  AAkk››llll››  TTeelleeffoonnllaarrddaa

SOLUNUM 2012’de uygulanan karekodsistemi ile kongreye katılanlar beğendikleri sunumlaraerişme imkanını yakaladılar. Katılım belgelerini yazdırabildiler.Böylece kağıt israfı olmadan çevreye zarar vermeden kongre ileilgili materyallere ulaştılar.
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Akıllı telefonların
hayatımıza iyice girmesive yetenekleriyle
hayatımızı
kolaylaştırması, 
SOLUNUM 2012’ye deilham oldu.  Kongremiziçin hazırlanan 

uygulama,  
katılımcıların tüm 
kongre programını telefonlarından 
izlemelerine, ilgilendiklerioturumları kolaylıklaseçebilmelerine imkansağladı. Uygulama

sayesinde katılımcılarprogram kitabına ihtiyaçduymadılar.

HHeemm  ““UUzzmmaann››  iillee  YYüürrüüddüükk””  HHeemm  ddee  ÖÖ¤¤rreennddiikk
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Kongrede Kurslara Yo¤un Kat›l›m Oldu

Baflkanl›¤›n› Dr. Semra

Bilaçero¤lu ve Dr. Levent

Elbeyli’nin yapt›¤› kursta plevral 

efüzyonlar›n tan› ve tedavisinde

güncel, bilimsel ve en do¤ru

yaklafl›mlar, konusunda uzman,

deneyimli ve tan›nm›fl

konuflmac›lar taraf›ndan ele al›nd›.

Kursta “Malign plevral s›v›lar›

yönetimi- Terapötik torasentez,

plöredez, kal›c› kateter 

yerlefltirilmesi, shuntlar” 

konusunu Western Australia

Pleural Hastal›klar ünitesi 

baflkan› Dr. Gary Lee anlatt›. 

Kursun teorik bölümünde 

patofizyoloji, radyolojik tan›sal

yaklafl›m, s›v› analizi, kapal› plevra

biopsisi, medikal torakoskopi,

videotorakoskopi yan› s›ra, malign

ve parapnömonik s›v›lar›n yönetimi

ele al›nd›. “Ben nas›l yap›yorum”

format›nda video destekli ilgi çekici

olgu sunumlar› gerçeklefltirildi. 

Bu bölümde Cleveland Clinic’ten

Dr. Sudish Murthy deneyimlerini

paylaflt›. Teorik bölüm ard›ndan,

teorik bilgilerin uygulanabilece¤i

bir videotorakoskopi pratik 

uygulamas› yap›ld›.

Plevral Efüzyonlara Yaklafl›m Kursu

Farkl› Hasta Gruplar›nda 
Mekanik Ventilasyon Kursu

Dr. Benan

Ça¤layan ve Dr.

Ahmet Selim

Yurdakul’un baflkanl›k

etti¤i kurs ilk kez bu

y›l Solunum 2012’de

farkl› bir kurs olarak

tasarland›.

Bronkoskopi

kurslar›nda pek

konuflulmayan

“Ünitenin Kurulmas›

ve Düzenlenmesi”,

“Yard›mc› Personel

E¤itimi”, “Çal›flan,

Hasta ve Cihaz

Güvenli¤i” gibi temel

konulardan tutun

raporlama ve arfliv

oluflturma gibi

yap›lanlar›n do¤ru

ifadesi ve korunmas›

gibi hayati alanlara

uzanan konu bafll›klar›,

alan›nda deneyimli

konuflmac›lar

taraf›ndan sunuldu. 

Bu çok önemli ama 

bilimsel ortamda 

çok da tart›flmaya

aç›lmam›fl konular, hem

temel altyap› gereklilikleri

hem de kalitenin art›r›lmas›na

yönelik iyilefltirme

çal›flmalar›n›n tart›fl›lmas› 

iyi uygulamalar yap›labilmesi

için temel koflullar› 

edinmemizde yol 

gösterici olacakt›r.

Baflkanl›¤›n› Dr. O¤uz Köktürk

ve Dr. Duygu Özol’un yapt›¤› kursta

günümüzde pek çok hastal›¤›n

temelinde yer alan uykuda solunum

bozukluklar› içinde yer alan klinik

tablolar›n tan› ve tedavisi güncel 

bilgiler ve olgular ›fl›¤›nda sunuldu.

Kursta obstrüktif uyku apne 

sendromundan kompleks uyku apne

sendromuna kadar farkl› klinik 

tablolar›n tan› ve

tedavisi ele al›nd›.

Kursa, uykuda 

solunum bozukluklar›

alan›nda çal›flan veya 

bu konuya ilgi

gösteren gö¤üs

hastal›klar› 

uzmanlar› ve asistanlar›

kat›larak, bilgi ve 

deneyimlerini art›rd›lar.

Tan›dan Tedaviye Olgularla Uykuda
Solunum Bozukluklar› Kursu

PPuullmmoonneerr
HHiippeerrttaannssiiyyoonn  vvee
EEkkookkaarrddiiyyooggrraaffii

KKuurrssuu

Kurs Baflkanl›¤›n› Dr. Cenk

K›rakl› ve Dr. Müge Aydo¤du’nun 

üstlendi¤i kursun amac›, yo¤un

bak›m hastas› takip eden ya da

yo¤un bak›mda nöbet tutmak

zorunda olan ve gö¤üs hastal›klar›,

iç hastal›klar› ve anesteziyoloji 

disiplinlerinde çal›flan uzman, 

asistan, hemflire ve 

solunum 

fizyoterapistlerinin,

de¤iflik hasta

gruplar›ndaki mekanik

ventilasyon prensipleri 

ve pratik uygulamalar›

hakk›ndan bilgi ve

deneyimlerini art›rmakt›.

Kursun sonunda

pratik uygulama yap›ld›.

Baflkanl›¤›n› 

Dr. Nazmi Bilir ve 

Dr. Tunçalp Demir’in

yapt›¤› kursta sigara ve sigara

b›rakma konusunda, 

hekimlerdeki bilgi ve bilinç

düzeyinin art›r›lmas›

amaçlan›yor. Kursta sigara ve

sigaray› b›rakt›rma yöntemleri,

ayr›nt›s› ile konunun uzmanlar›

taraf›ndan anlat›ld›. Ayr›ca bilimsel

olmayan yaklafl›mlar da ele al›nd›.

Kat›l›mc› say›s›n›n 30 kifli ile s›n›rl›

oldu¤u kursa SOLUNUM 2012 

kat›l›mc›lar› yo¤un ilgi gösterdiler. 

Kurs Başkanlığını Dr.

Oğuzhan Okutan ve Dr.

Mehmet Uzun’un üstlendiği

kursta Göğüs Hasatlıkları için

oldukça önemli olan 

pulmoner hipertansiyon

teşhisten tedaviye tüm

ayrıntısıyla anlatıldı. Kurs

sonunda yapılan 

uygulamalarla tüm 

kursiyerler, PH’na kendileri

tanı koyup tedavi edebilecek

bilgiye sahip oldular.

Bronkoskopi Ünitesi Yönetimi Kursu

Sigara
B›rakma
Yöntemleri
Kursu

Radyoloji Kursu 
(‹nteraktif Olgu
Yaklafl›mlar› ile)

Baflkanl›¤›n› Dr. Macit

Ar›yürek ve Dr. Recep Savafl’›n

yapt›¤› kursun amac› Plevra,

akci¤er parankimi ve 

mediasteni ilgilendiren ve

belli ölçülerde özellik arz 

eden farkl› klinik durumlar›n

de¤erlendirilmesinde 

radyolojik yaklafl›m›n ortaya

konulmas› oldu. Kursa gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar› ve 

asistanlar›, gö¤üs cerrahisi

uzmanlar› ve asistanlar›,

medikal onkoloji, radyasyon

onkolojisi uzman ve asistanlar›

kat›ld›lar. Konular›n her biri

alanlar›nda son derece yetkin

olan ve y›llard›r benzer

toplant›larda be¤enilen

konuflmalar yapm›fl ö¤retim

üyeleri taraf›ndan anlat›ld›¤›

kursta flu konular ele al›nd›.

soliter pulmoner nodül, çok

say›da nodüller, akci¤er

kanserinin evrelendirilmesi,

plevral hastal›klar, mediastinal 

kitlelerde ay›r›c› tan›, pulmoner

vasküler hastal›klar, idiyopatik

interstisyel hastal›klar ve di¤er

interstisyel hastal›klar anlat›ld›. 
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DDrr..  EErrssiinn  AArrssllaann  AAnn››ss››nnaa  OOttuurruumm

Bu y›l Türkiye’deki tüm sa¤l›k çal›flanlar›n› yasa

bo¤an Dr. Ersin Arslan’›n katledilmesi biz gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›n› daha da derinden yaralad›.

Kongrede düzenlenen “Günümüzde ‹zlenen Sa¤l›k

Politikalar› ve Yans›malar›” oturumuyla Türk

Tabibler Birli¤i ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Yetkilileri

gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›yla biraraya 

gelerek yak›n geçmiflte uygulamaya konulan

sa¤l›k politikalar›ndaki de¤iflimin 

hekimler, hekimlik mesle¤i ve t›p e¤itimi

üzerindeki etkilerini tart›flt›lar. Bir

taraftan sorunlar ortaya konulurken

çözüm önerileri de gündeme getirildi.

Oturumun Baflkanl›¤›n› Dr. Ersin

Arslan’›n hocas› Dr. Levent Elbeyli ve

Türk Toraks Derne¤i Baflkan

Yard›mc›s› Dr. Feyza Erkan yapt›lar.

Oturumda Düzce Üniversitesi 

Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim

Dal›’ndan Fatih Alaflan, Sinem Berik

ve Peri Arbark’›n yapt›klar› “Gö¤üs

Hastal›klar› Servisinde Hekime

Yönelik Sözel ve Davran›flsal

Sald›rganl›k” ile ilgili araflt›rman›n

sonuçlar› paylafl›ld›. Türk Toraks  Derne¤i 

Baflkan› Dr. Sedat Alt›n “Sa¤l›k Politikalar› ve Yatakl›

Tedavi Kurumlar›”, TTB Merkez Konseyi Baflkan›

Dr. Erifl Bilalo¤lu, “Sa¤l›k Politikalar› ve Doktorlar”

ve Dr. Halil ‹brahim

Durak “Sa¤l›k

Politikalar› ve T›p

E¤itimi” konusunda

bilgi verdiler.  

Oturum öncesinde 

Dr. Ersin Arslan’la

ilgili olarak gösterilen

video s›ras›nda

kat›l›mc›lar

gözyafllar›na 

hakim olamad›lar. Dr. Levent Elbeyli ve Dr. Feyza Erkan oturum baflkanl›¤›n› üstlendi.Dr. Erifl Bilalo¤lu Dr. Sedat Alt›n Dr. Halil ‹brahim Durak

Yabanc› Uzmanlar Kongreden Çok Etkilendi

l
Kongrede tart›fl›lan konular tüm

dünyada ele al›nan güncel 

konular. Dünyada t›p bilimi flu 

günlerde neyi tart›fl›yorsa, bu 

kongrede de var. Özellikle program

içinde yer alan interaktif olgu

sunumlar› ilginç oldu¤u kadar 

ö¤retici de. En çok ilgimi çeken

konu farkl› yaklafl›mlar. Özellikle

giriflimsel pulmonoloji konusunda

Türk hekimlerinin farkl› yaklafl›mlar›

beni çok etkiledi. Türkiye'nin ve

dünyan›n birçok yerinden 

hekimlerin bu kongreye gelebiliyor

olmas› da çok etkileyici. Onlarla

konufltum ve tart›flt›m. Bu arada

KOAH Türkiye'de çok önemli bir

sorun oldu¤u için cerrahi akci¤er

volüm küçültme ya da

bronkoskopik olarak volüm

küçültme ifllemleri bu kongrede

tart›fl›ld›. Bu benim çok ilgimi çekti.

Yeni fleyler ö¤rendim. Çünkü

dünyada da bu konu çok tart›fl›l›yor. 

Kongreyi ak›ll› telefondan 

izleyebilmek çok ilgimi çekti.

Mutlaka söylemek istedi¤im bir

konu da Efes... Efes'i çok çarp›c›

buldum ve tarihi dokudan çok 

etkilendim.

Dr. Carla Lamb

10 Y›lda Türkiye Çok De¤iflmifl

l
Son 10 y›ld›r Türkiye'ye 

geliyorum. Özellikle Türk 

doktorlar›n de¤iflti¤ini gödüm. 

10 y›l önce bilgi düzeyi, 

toplant›lara kat›l›m. soru sorma,

interaktif olma konusunda Türk

doktorlar› bu kadar hevesli 

de¤illerdi;  düzeyleri bu de¤ildi.

Bana bu toplant›da çarp›c› gelen

dünyada konuflulan güncel 

konular›n burada da tart›fl›l›yor

olmas›. Bilgi düzeyleri aç›s›ndan

Türk doktorlar›n dünyadaki 

meslektafllar› ile yar›fl›yor olmalar›.

De¤iflen bir konu da art›k daha az

sigara içiliyor olmas›. 10 y›l önce

geldi¤imde kongre binas›n›n içinde,

otelin içinde ya da d›fl›nda sigara içen

bir sürü insan vard›. O zaman sigara

yasak de¤ildi. fiimdi bunu 

göremiyorum. Doktorlar›n hastalar›na

sigaray› yasaklarken kendilerinin 

içiyor olmas› hasta üzerinde çok 

etkili olmaz. Kongrenin bilimsel

kalitesi çok yüksek, kat›l›mc›larla

konuflmac›lar ars›nda hiçbir 

duvar yok. Amerika'daki 

kongrelerden fark› yok.
Dr. James R. Jett

S
OLUNUM 2012’nin yabanc› uzman

konuflmac›lar› da dünyan›n önde gelen 

isimlerindendi. Bu y›l kongrede gerek

klinik çal›flmalar ve gerekse yay›n aç›s›ndan her

biri kendi alan›nda dünyaca ünlü bilim adam› 

olan konuklar›m›z vard›. 

Cleveland Clinic’ten Dr. Sudish Murthy,

Lung Institude of Western Australia, Plevral

Hastal›klar Bölüm Baflkan› Dr. Gary Lee,

Georgia State University’den Dr. Arzu Ar›,

University of Washington Medical Center,

‹nterstisyel Akci¤er Hastal›klar› ve Akci¤er

Transplantasyon program› direktörü Dr.

Ganesh Raghu, Lahey Clinic’den Dr. Carla

Lamb, Mayo Clinic’den Dr. James Jett 

deneyimlerini kongre kat›l›mc›lar› ile 

paylaflt›lar. Yabanc› konuklar›m›za 

SOLUNUM 2012 ile ilgili görüfllerini sorduk. 

l
Kat›l›mc›lar›n yeni birfleyler

ö¤renmek için gösterdikleri

çaba ve e¤itimcilerin seçkin kifliler

olmas› bu kongre ile ilgili olarak

beni en çok etkiyen konular.

Hem kat›l›mc›lar›n hem de

e¤itmenlerin bilgi düzeyine

hayran kald›m. Dr. Ganesh

Raghu ile yapt›¤›m›z bir sohbette

buradaki bilimsel düzeyin 

Chest Kongresi'nin daha

üzerinde oldu¤unu konufltuk.

Dr. Raghu, bu kongrede ilaç 

firmalar›n›n etkisinin daha az

hissedildi¤ini, bilimsel kayg›n›n

parasal kayg›n›n üzerine ç›kt›¤›n›

gördü¤ünü söyledi. Ben de bu

görüfle kat›l›yorum.

Ben buraya sadece ö¤retmek

için de¤il, ayn› zamanda ö¤renmek

için de geldim. Herkes herfleyi

birebir ayn› yapm›yor. Farkl› 

uygulamalar› görmek ve çal›flma

hayat›m›zda uygulamak gerek. 

Bu kongrede, Türk 

uzmanlar›n akci¤er 

transplantasyonu en düzgün

flekilde yapabilmek için gösterdi¤i

ola¤anüstü çaba ve enerji

harcad›klar›n› gördüm ve çok

flafl›rd›m. Bu çabaya hayran oldum.

Bu efor devam ederse akci¤er

transplantasyonunda çok baflar›l›

olursunuz.

Dr. Sudish Murthy

TTüürrkk  DDookkttoorrllaarr››nn  BBiillggii  DDüüzzeeyyiinnddeenn  ÇÇookk  EEttkkiilleennddiimm

l
Çok iyi organize edilmifl bir

kongre oldu¤unu 

düflünüyorum. Bu kongrede beni

çok etkileyen noktalardan biri,

sadece gö¤üs hastal›klar› 

uzmanlar›n›n de¤il, ilgili

branfllar›n örne¤in gö¤üs 

cerrahisinin veya di¤er ilgili

branfllar›n da SOLUNUM 2012

içinde uygun flekilde temsil 

ediliyor olmas›. Bu da gelecek

için bilimsel aç›dan iyi fleyler 

vaad ediyor. 

Bu y›l en az 13-14 tane

ülkede konuflma yapt›m,

toplant›lara kat›ld›m. Hem o

ülkeler de hem de Türkiye'de de

ö¤rendi¤im bir fley  var. Her

ülkede ayn› hastal›k için ayr›  bir

tedavi, tan›mlama yöntemi

aç›s›ndan farkl› tutumlar, farkl›

yaklafl›mlar olmas›. Bu farkl›

yaklafl›mlar› Türkiye’de de

gördüm. Bu yaklafl›mlar›n 

hepsine kat›lmayabilirim. Ama

yeni fleylerdi benim için ve 

bunlar› ö¤renmek de güzeldi.  

Türkiye'ye ait gözlemledi¤im

konulardan biri de dünyadaki

ekonomik krizden etkilenmemifl

olman›z. Her geliflimde çok katl›

yeni binalarla karfl›lafl›yorum. 

Dr. Gary Lee

DDeerrnneekklleerr  AArraass››  EEttkkiilleeflfliimm  ÖÖnneemmllii

Çok E¤itici ve Yenilikçi Bir Kongre
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Günümüzde ‹zlenen Sa¤l›k 
Politikalar› ve Yans›malar› Tart›fl›ld›
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Gö¤üs hastal›klar›nda Uzmanl›k E¤itimi,

TÜSAD’›n önem verdi¤i konulardan biri. Bu

nedenle SOLUNUM 2012 Kongresi’nde konu ile

ilgili bir panel düzenlendi. “Gö¤üs Hastal›klar›

Uzmanl›k E¤itimi ve TGHYK” bafll›¤›n› tafl›yan 

panelin yöneticili¤ini Dr. Hayati Bilgiç ve Dr. Oya

‹til üstlendiler. Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik

Kurulu’nun gö¤üs hastal›klar›nda uzmanl›k 

e¤itiminin standart hale getirilebilmesi için

çal›flmalar yapt›¤›n› belirterek, “TGHYK, 

ülkemizde gö¤üs hastal›klar› uzmanl›k e¤itimini

gelifltirmek, niteli¤ini yükseltmek ve standardize

etmek, böylece de ulusal akci¤er sa¤l›¤›n›n

iyileflmesine katk›da bulunmak amac›yla 

kurulmufltur” dedi.

Panelde, Tu¤ba Önalan

asistan temsilcisi olarak

konufltu ve asistanlar›n 

sorunlar›n› aktard›.

Dr. Sevda Cömert fiener

ise uzmanlar›n sorunlar›n› dile

getirdi. TÜSAD Baflkan

Yard›mc›s› ve TGHYK

Sekreteri Dr. Filiz Koflar ise, 

Türk Toraks Derne¤i ve

TÜSAD’›n eflgüdümü ile 

çal›flan TGHYK’n›n her iki

derne¤inde özverili, fedakarca

gayretleri ve olanaklar›n› 

birlefltirerek destek vermeleri

sonucu çal›flt›¤›n› belirterek, “Mevcut yeterlik

kurullar› içinde en baflar›l› ve en üretkenleri aras›nda

say›labilece¤ini düflünüyorum ve gelecekte bu 

sinerjinin devam› ile gö¤üs hastal›klar› uzmanl›k

e¤itiminde daha faydal›, daha üretken

olabilece¤imizi ve örnek gösterilecek baflar›lara

imza ataca¤›m›za inan›yorum” dedi.

Poster ödüllerini Kahramanmarafl Sütçü ‹mam

Üniversitesi’nden Hasan Kahraman, Fatma

Özlem Orhan, Mustafa Haki Sucakl›, Ali Özer,

Nurhan Köksal, Bilal fien’in “KOAH’l› Erkek
Hastalar›n Mizaç ve Karakter Özellikleri”
bafll›kl› çal›flmas›, Cumhuriyet Üniversitesi T›p

Fakültesi’nden fiule Karaday›, Sulhattin Arslan,

Zeynep Sümer, Mustafa Turan, Haldun Sümer,

Kürflat Karaday›’n›n “Hidatik Kistin Kansere
Karfl› Koruyucu Etkisi Var m›?” çal›flmas›,

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nden Levent Dalar,

Atilla Uysal, ‹smail Tafl’›n “Bir A¤›r Metal
Fabrikas›nda Çal›flan ‹flçilerin Solunum
Fonksiyon Test Tarama Sonuçlar›: Sigara
Toksik Olmayan Maruziyeti Potansiyalize
Edebilir” bafll›kl› çal›flmas› ald›. Sözel bildiri

ödülünü  ‹brahim Onur Al›c›, Nilgün Y›lmaz

Demirci, Ayd›n Y›lmaz, Jale Karakaya, Esra

Özayd›n’›n “Sonografik Özelliklerin Malign ile
Benign Lenf Nodu Ayr›m›ndaki Yeri” çal›flmas›,

Nalan Demir, Özlem Erçen Diken, Halil

Karabulut, Demet Karnak, Oya Kayacan’›n

“‹ntertisyel Akci¤er Hastal›klar›’nda Alfa-1
Antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm Analizi”
çal›flmas›, Sevda fiener Cömert, Elif Torun

Parmaks›z, Servet Altay, Kaz›m Serhan Özcan,

Özlem Çak›r Madenci, Ali Fidan, Benan

Ça¤layan’›n “Kronik Obstrüktif Akci¤er
Hastal›¤›nda IL-6 ile Fonksiyonel Parametreler
ve Pulmoner Arter Bas›nc› Aras›ndaki ‹liflki”
çal›flmas› ald›. Gö¤üs Cerrahisi Ödülü’nü Ali Çelik,

Erdal Yekeler, Ertan Ayd›n, Ülkü Yaz›c›, Hilal

Sazak, Nurettin

Karao¤lano¤lu’nun “Gö¤üs
Cerrahisinde Vacuum Asisted
Closure (VAC) Kullan›m›; 
14 Hastan›n Analizi”
çal›flmas›, Necati Ç›tak, Adnan

Sayar, Muzaffer Metin, Songül

Büyükkale, Abdülaziz Kök,

Okan Solak, Sibel Yurt, Atilla

Gürses’in “Sol Üst Lob
Akci¤er Kanserinde
Aortikopulmoner Penceredeki
Mediastinal Lenf Nodlar›na
Metastaz›n Prognostik Önemi” çal›flmas›, 

Maruf fianl›, Bekir Elma, Ahmet Ferudun Ifl›k,

Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli “Uzam›fl 
Hava Kaça¤› ve ‹natç› Plevral Boflluk
Yönteminde Heimlich Valfin Etkinli¤i”
çal›flmas› kazand›. Actelion Pulmoner Vasküler

Sistem Araflt›rma Ödülü’nü Gönül fiimflek,

‹brahim Güner, Ozan Mustafa Gürsoy, 

Onur M Yaman, Sabiha Civelek, Mustafa 

Y›ld›z, Hafize Uzun,

Nermin Yelmen,

Gülderen fiahin

“Deneysel
Hipertiroidizmde
Pulmoner Arteriyel
Bas›nç 
De¤iflikliklerinde
Kardiyak ve Endotelyal
Disfonksiyonun Rolü”
çal›flmas›yla ald›lar. 
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Oturum Baflkanlar› Dr. Oya ‹til, Dr. Hayati Bilgiç.

TTuuğğbbaa  ÖÖnnaallaann

SSOOLLUUNNUUMM 22001122  ÖÖddüülllleerrii  SSaahhiipplleerriinnii  BBuulldduu

NEV’le Müzik Dolu Gece

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itimi ve TGHYK Paneli 

Dr. Filiz Koflar Dr. Sevda fiener
Cömert

SOLUNUM 2012 Kongresi süresince 

bilimsel oturumlara kat›larak konunun

uzmanlar›ndan solunum hastal›klar› 

alan›ndaki son geliflmeleri dinleyen 

kat›l›mc›lar, NEV’in birbirinden güzel

flark›lar›yla yorgunluk att›lar. 
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E
skiflehir Osmangazi 

Üniversitesi Akci¤er ve Plevra

Kanserleri Uygulama ve

Araflt›rma Merkezi Kuruldu

(ESOGÜ–APKAM), akci¤er kanseri

ve plevra kanserlerinin 

epidemiyolojik, etyo-patogenetik

özellikleri, tan› ve tedavileri, sosyal ve

psikolojik maliyetleri, kanser-birey-

psikoloji–toplum iliflkileri konusunda

araflt›rmalar yaparak uluslararas› 

bilime ve sa¤l›k politikalar›na katk›da

bulunmak amac›yla kurulmufltur. 

ESOGÜ –APKAM’da, akci¤er ve

plevra kanserlerinin tan›s›nda

kullan›labilecek, kan, serum, lavaj,

plevra s›v›lar› ve tümör dokusunu

hedefleyen yeni tan› ve tedavi araçlar›

üretmeyi hedefleyen patent

araflt›rmalar› ile konusuyla ilgili sa¤l›k

politikalar›n› yönlendirecek veri 

derleme ve analizleri yap›lacakt›r.

ESOGÜ –APKAM, klinik 

bilimler ile temel 

bilimler aras›ndaki

iflbirli¤inin do¤rudan

oluflaca¤› zemini 

oluflturmak üzere

organize edilmifltir.

Klinikler, özellikle 

son zamanlardaki

geliflmelere koflut olarak

çok yo¤un hasta hizmeti

ve ö¤renci-akademik

e¤itim nedeniyle

araflt›rmaya zaman

ay›ramamaktad›rlar.

Merkez, klinisyen

ö¤retim üyelerinin hasta birikimi ile

temel bilimler ö¤retim üyelerinin

araflt›rmac› bilgi ve deneyimleri için

çal›flma alan› oluflmas›n›, böylece

klinik içinde temel bilimler

araflt›rmalar› yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Bir yandan da merkezde yap›lan

araflt›rmalarla üretilen bilgi, merkez

klinik içinde olmas› itibariyle baflkaca

bir düzenleme ya da aray›fla gerek

kalmadan pratikte uygulama 

imkan› bulacakt›r.  

Kurulufl aflamas›nda Merkez’de

ESOGÜ T›p Fakültesi Gö¤üs

Hastal›klar› Anabilim Dal›’ndan

Prof.Dr. Muzaffer Metintafl, Doç.Dr.

Güntülü Ak; ESOGÜ T›p Fakültesi

T›bbi Biyoloji Anabilim

Dal›’ndan Prof.Dr.

Hasan Veysi Günefl,

Prof.Dr. ‹rfan 

De¤irmenci; ESOGÜ

T›p Fakültesi Patoloji

Anabilim Dal›’ndan

Prof.Dr. Emine Dündar,

Yrd.Doç.Dr. Evrim

Çüftci; ESOGÜ T›p

Fakültesi Halk Sa¤l›¤›

Anabilim Dal›’ndan

Prof.Dr. Selma Metintafl,

Prof.Dr. Cemalettin

Kalyoncu kurucu 

olarak görev ald›lar.

ESOGÜ-APKAM Kuruluflundan

itibaren ilk faaliyetleri flöyle belirlendi:

1.TÜB‹TAK Projesi:
ESOGÜ–APKAM, Türkiye

Mezotelyoma Çal›flma Grubu

taraf›ndan haz›rlanan “Mezotelyoma

Kay›t, Tan› ve Tedavi Standartlar›

Gelifltirme Projesi”nin eflgüdüm ve

iletiflim merkezidir.

2.Türkiye Mezotelyoma
Çal›flma Grubu taraf›ndan

haz›rlanan ve Sa¤l›k Bakanl›¤›

taraf›ndan uygulamaya konulan

Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik

Plan› taslak haz›rl›¤›n› merkez

bünyesinde yapm›flt›r. Bu plan

yürüyüflünde ve sonras› mezotelyoma

ve akci¤er kanseri konusunda amaca

yönelik çok say›da ve uluslararas› 

bilime yön verici çal›flmalar 

yap›lmas› beklenmektedir.

3.TÜB‹TAK MAM, GEBZE
Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Dumlup›nar Üniversitesi ile birlikte

bir konsorsiyum kurulmufltur.

Konsorsiyum “akci¤er kanseri ve

mezotelyoma tan›s›nda T-burun /

sensör gelifltirme projesi” teklifi

haz›rlam›flt›r. Konsorsiyumda t›p

bilim insanlar›n›n yan› s›ra, biyolog,

fizik, kimya ve elektronik alan›nda

bilim insanlar› görev yapmaktad›r.   

4.ESOGÜ –APKAM, Chiba

Cancer Center Research Institute,

Department of Molecular Biology &

Oncology, Japonya ile 

“mezotelyomada tümör belirteci

gelifltirme çal›flmas›” bafllatm›flt›r.

5.ESOGÜ–APKAM, k›sa süre

içinde Ankara Üniversitesi ‹lahiyat

Fakültesi Din Psikolojisi AD ile 

birlikte “din psikolojisi araflt›ma ve

çal›flma alan›nda akci¤er ve plevra

kanserli hastalar›n tedavi 

protokollerine olas› katk›lar”

çal›flmas› haz›rlanmaktad›r. 

n sayfa 8 solunum aktüel güncel

2. Avrupa Bronkoloji ve Giriflimsel

Pulmonoloji Kongresi’ni (ECBIP)

ülkemizde, TÜSAD iflbirli¤iyle 

gerçeklefltirecek olman›n sevinci ve 

heyecan›n›, tüm kongre

ekibi olarak duyuyoruz.

Ancak, hüzünlüyüz de…

Bir önceki EABIP Baflkan›

ve Kongre Baflkan›m›z 

Prof. Chris Bolliger’i Kas›m

ay›nda hiç beklenmedik bir

flekilde kaybettik. Ancak, bu 

kongre için harcad›¤› çabalar›

ve bu çabalar›n baflar›l› bir

kongre için azimle sürdürülmesini

isteyece¤ini de bilerek, çal›flmaya koyulduk.

Bu onu gerçekten mutlu edecektir.

Avrupa, Amerika, Japonya, ‹srail ve

M›s›r’dan seçkin konuflmac›lar›n 

davetli oldu¤u bu kongreye WABIP,

ACCP, ERS ve ESTS gibi sayg›n

derneklerin verdi¤i bilimsel destek

gurur ve güç veriyor… Bilimsel

düzeyi yüksek ve aktif kat›l›ml›

toplant›larla, Giriflimsel

Pulmonoloji’nin güncellenece¤i bir

ortamda bilimsel al›flverifl yan› s›ra,

sosyal-kültürel iletiflim ve etkileflim

kongrenin en büyük kazanc› ve zenginli¤i

olacakt›r. Türkiye’den oldu¤u kadar, 

Avrupa ve Orta Do¤u’dan da bildiri ile

kat›l›m bekliyoruz. Bununla ilgili olarak

flimdiden birçok mesaj ald›m. Dahas›, 

kongrenin do¤as› ile cezbeden ve Efes,

Meryem Ana gibi tarihi alanlara yak›n, 

flirin Çeflme’de yap›lacak olmas› kat›l›mc›lar

için adeta bir hediye gibi. 

27-30 Nisan 2013’te akademik ve 

samimi bir kongrede buluflmak üzere,

sevgiler ve sayg›lar,

Doç. Dr. Semra Bilaçero¤lu
EABIP ve 2. ECBIP Kongresi Sekreteri

Çeflme'de Yap›lacak Olan 2. Avrupa Bronkoloji ve
Giriflimsel Pulmonoloji Kongresi ‹çin Heyecanl›y›z

Ülkemizde “Solunum Sistemi”
hastal›klar›n›n daha etkin bir

flekilde tedavi olanaklar›n›n 
sa¤lanmas› amac›na yönelik olarak
TÜSAD bünyesinde, 2007 y›l›nda,
“‹nhalasyon Tedavileri” alan›nda bir
ilk olan ‹NTEDA- ‹NHALASYON
TEDAV‹LER‹ Çal›flma grubu 
kurulmufltur. Derne¤imiz ve çal›flma
grubumuz, her basamaktaki 
sa¤l›k hizmetlerinde görev alan 
meslektafllar›m›za ›fl›k tutmak üzere
“ASTIM ve KOAH'da ‹nhalasyon
Tedavileri” kitab›n› çok k›sa bir sürede
haz›rlayarak, ülke çap›nda da¤›t›m›n›
sa¤lam›flt›r. Bunu takiben, 
benzerlerinden çok daha kapsaml›,
güvenli ve görsel içeri¤i yo¤un 
“Hasta Bilgilendirme Broflürleri”ni
meslektafllar›m›za ve hastalar›m›za yard›mc› 
olmak için haz›rlam›fl ve talep eden tüm üyelerimize
hiçbir ilaç firmas›n› veya ticari organizasyonu arac›
olarak kullanmadan dernek olanaklar›yla ücretsiz
olarak posta yoluyla ulaflt›rm›fl ve ulaflt›rmaya devam
etmektedir. Bu broflürleri kullanan meslektafllar›m›z;
günlük yo¤un poliklinik koflullar›nda kendilerine
çok ciddi avantaj sa¤lad›¤›n› bize sürekli 
iletmektedirler. Bu broflürler sayesinde,
hastalar›m›z›n, inhaler cihazlar› hatal› kullanma
oranlar›nda belirgin bir azalma ve iyileflmenin 
ortaya ç›kaca¤› konusunda kuflkumuz yoktur.
Grubumuz taraf›ndan gerçeklefltirilen ve ülkemize

ait verileri dünya ile paylaflt›¤›m›z
‹NTEDA-1 Çal›flmas›, EACCI 
kongresinde bizim için çok de¤erli bir
ödüle lay›k görülmüfltür.

‹NTEDA Çal›flma Grubumuz 
2012 y›l›nda; AARC (American

Association for Respiratory Care)
taraf›ndan haz›rlanan “A GUIDE to
AEROSOL DELIVERY DEVICES for
Respiration Therapists” rehberini gerekli
izinleri alarak Türkçeye çevirmifl ve bu
yay›n TÜSAD taraf›ndan bast›r›larak
yine üyelerimizin ücretsiz olarak 
yararlanmas›na haz›r hale getirilmifltir.
Daha önce “online” versiyonuna
ulafl›labilen bu yay›n da flu an talep eden
tüm üyelerimize ücretsiz olarak 
gönderilmektedir. Birçok yeni projenin
haz›rl›klar› içinde olan ‹NTEDA Çal›flma 

grubumuzun bu faaliyetleri dünyadaki birçok
ülkede ilgiyle karfl›lanm›fl ve bugün benzer 
yap›lanmalar oluflturulmufl ve oluflturulmaktad›r. 
Bu alandaki bir ilki gerçeklefltiren grubumuzun bu
baflar›s› ve özellikleri; ABD'de yay›nlanan ve yaklafl›k
20 bin kifliye de do¤rudan gönderilen “AARC
Times” Dergisinin aral›k say›s›nda, grup üyemiz 
Dr. Arzu Ar›'n›n” kapsaml› bir yaz›s› ile detayl›
olarak yer alm›flt›r. Ülkemiz ad›na bize gurur 
veren bu geliflmeyi sizlere ekte sunarak 
paylaflmaktan onur duyuyoruz.

TÜSAD-‹NTEDA Çal›flma Grubu Üyeleri

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Akci¤er ve Plevra
Kanserleri Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Kuruldu

TTÜÜSSAADD  ‹‹nnhhaallaassyyoonn  TTeeddaavviilleerrii  ÇÇaall››flflmmaa
GGrruubbuu''nnuunn  BBiilliimmsseell  FFaaaalliiyyeettlleerrii  

KOAH konusuna

daha çok dikkat

çekmek amac› ile her

y›l›n Kas›m ay›n›n 

3. Çarflamba günü

“Dünya KOAH

Günü” olarak ilan

edilmifl olup konu ile

alakal› tüm kurulufllar

bugün içerisinde

faaliyetlerini

yo¤unlaflt›rarak halk›n

KOAH konusuna

dikkatini çekmeye

çal›flmaktad›rlar.

Dünya KOAH Günü aktiviteleri

çerçevesinde özellikle yaz›l› ve

görsel bas›n arac›l›¤› ile duyurular

yap›lmas›, televizyon ve radyo 

programlar› düzenlenmesi, çeflitli

illerde ve bölgelerde halka yönelik

seminerler verilmesi, spirometre

çad›rlar› kurularak solunum 

fonksiyonlar› 

ölçümleri yap›lmas› ve

baflta al›flverifl 

merkezleri olmak

üzere halk›n yo¤un

olarak bulundu¤u 

yerlerde broflürler

da¤›t›lmaktad›r.

TÜSAD’da bu y›l

çeflitli illerde 

bilinçlendirme

toplant›lar›

yapt›.

Gazete

ilanlar›yla

toplumun

dikkatini

KOAH’a

çekti.

TÜSAD, 14 Kas›m Dünya 
KOAH Günü'nde Bilinçlendirme

Çal›flmalar› Yap›ld›

SOLUNUM AKTUEL 10  25/12/12 16:47  Page 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


