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TT
ürkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD) bu y›l
kuruluflunun 40. y›l›n› 

kutluyor. Bundan 40 y›l önce
Türkiye'nin önde gelen 
üniversitelerinden 9 bilim insan›n›n
kurdu¤u TÜSAD, 40. y›l›na
güçlenerek ve gençleflerek ulaflt›. 
1970 y›l›nda kurulan TÜSAD,
Türkiye'nin de¤iflik
yörelerinden tüm gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›n› bir araya
getiren bir sivil toplum kuruluflu olma
niteli¤ini tafl›yor. Yapt›¤› bilimsel ve
halka yönelik çal›flmalar›yla modern
gö¤üs hastal›klar› kavram›n›n
Türkiye'de yerleflmesini sa¤layan
TÜSAD, 28.02.1978 tarih 7/15094
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
“Kamu Yarar›na Dernek” ünvan›n›

alarak, solunum alan›nda bu 

ünvana sahip tek dernek olma
özelli¤ini tafl›yor.

Zaman içinde kurulan çal›flma
gruplar› ile Gö¤üs Hastal›klar› alan›n›n
bütün dallar›nda çal›flmalar yapan;
flubeleriyle (Ege fiubesi, Karadeniz
fiubesi, ‹ç Anadolu fiubesi, Do¤u
Anadolu fiubesi) merkezden yönetim
yerine genifl tabanl›, tam kat›l›ml› bir
yönetim anlay›fl›n› benimseyen,
TÜSAD AKADEM‹ ile bilimsel

gücünü ortaya koyan TÜSAD,
üyelerinden ald›¤› güç ve destekle
gelece¤e güvenle bak›yor. 

Bugüne kadar 31 ulusal 
kongre gerçeklefltiren TÜSAD, 
40. y›l›nda 32. Ulusal 
Kongresi-SOLUNUM 2010’da
kat›l›mc›larla buluflacak. 

Ulusal Kongre’ye Haz›r›z
Günümüzde üye say›s› 1500'ü

geçen TÜSAD, her geçen y›l kongre
kat›l›mlar›n› da art›rarak, hem bilimsel
aç›dan mutlaka 
izlenmesi gereken hem
de boyut aç›s›ndan t›p
dünyas›n›n en büyük
kongreleri aras›ndaki
yerini al›yor. 
SOLUNUM 2010'un
en önemli özelli¤i bu
y›l ilk kez verilecek olan
“40. Y›l Bilim 
Ödülleri”nin bu 
kongrede sahiplerini

bulacak olmas›. Bu y›lki kongrede
hem solunum hastal›klar› alan›na hem
de TÜSAD'a önemli katk›lar yapan,
TÜSAD'›n kurucular› aras›nda yer
alan Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu ve
Prof.Dr. Rauf Sayg›n ad›na birer
“Bilim Ödülü” verilecek. Böylece
TÜSAD, genç bilimadamlar›n› ve 
bilimi destekleme misyonunun en
güzel örneklerinden birini ortaya 
koyacak.

2010 Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›
TÜSAD'›n 40. y›l› ayn› zamanda

2010 Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l› ile efl
zamanl› olarak gidiyor. Uluslararas›
Solunum Dernekleri Forumu'nun
ortak giriflimi ile tüm dünyada
bafllat›lan “2010 The Year 
Of The Lung” etkinli¤i, akci¤er
sa¤l›¤›n›n önemi konusunda
fark›ndal›¤› art›rmak, akci¤er
hastal›klar›ndan korunma ve tedavi
ile ilgili olarak yap›lan faaliyetlere

sosyal ve politik 
destek oluflturmak,
bireysel çal›flmalar
yapan farkl› 
sa¤l›k kurulufllar›n›n bir
eylem plan› etraf›nda 
toplanmalar›n› sa¤lama
amac›n› tafl›yor.
Etkinli¤in amaçlar›
TÜSAD'›n amaçlar›yla 
tamamen 
örtüflmektedir.

"De¤erli Meslektafllar›m,

Solunum Aktüel gazetesinin
editörlü¤üne bafllad›¤›mda
de¤iflik endiflelerim vard›. T›bbi

yay›nlardaki tecrü-
belerin d›fl›nda farkl›
bir alanda sizlere bir
fleyler sunabilmek ve
paylaflabilmek, 
bunlar› tad›nda
yapabilmek... 
Günlük yaflant›m›
gözümde

canland›r›p, "sosyal konulara ne
kadar zaman ay›rabiliyorum"
diye sordum kendime. 
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Solunum Aktüel
Geri Dönüflümlü
Ka¤›da Bas›l›yor

n Solunum
Aktüel,

TÜSAD’›n
y›llard›r süre gelen
do¤al çevreyi
korumaya olan
duyarl›l›¤› 
do¤rultusunda
geri dönüflümlü
özel ka¤›da
bas›lmaktad›r.

haberi sayfa 8-9’da

TÜSAD 40. Y›l›n›
Gururla Kutluyor

TÜSAD 32.
Ulusal Kongresi 

Prof. Dr. Meliha
Terzioğlu 

Prof.Dr. Rauf 
Saygın

n TÜSAD'›n 
32. Ulusal 

Kongresi 20-24 Ekim 
2010 tarihleri 
aras›nda Antalya 
Gloria Golf Resort 
Otel’de yap›lacak. 
Derne¤in 
kuruluflunun 
40. y›l›na rastlayan 
kongre, 
kat›l›mc›lar›na 
unutulmayacak 
bilimsel ve sosyal
program sunacak.

n TÜSAD Akademi Kurslar›
büyük ilgi görüyor.

sayfa 2’de

n TÜSAD, “Dünya Ast›m
Günü”, “Sigaras›z
Dünya Günü”,
“Dünya
Tüberküloz
Günü”nde 
toplumsal bilinci
art›rmaya  
yönelik faaliyetler
gerçeklefltirmeye
devam etti.

sayfa 5-7-11’de

n Çal›flma Gruplar›

TÜSAD Fizyoloji 
Çal›flma Grubu sayfa 6’da

n TÜSAD ‹ki Üyesine ATS
Kongre Kat›l›m Deste¤i Sa¤lad›

sayfa 10’da

n Solunum
Dünyas›n›n 
Zarif Han›mefendisi 

PROF. DR.
TÜRKAN
TATLICIO⁄LU

sayfa 12’de

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
Dal›’nda Türkiye’nin en

eski derne¤i olan Türkiye
Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
(TÜSAD), solunum alan›nda
çal›flan bilim insanlar›n› 
desteklemek, onlar›n baflar›lar›n›
kamuoyu ile paylaflmak ve daha
büyük baflar›lara imza atmalar›n›
sa¤layabilmek için, 40. Y›l 
Bilim Ödüllerini veriyor. 

SOLUNUM 2010 Kongresi
içinde yer alacak 40. Y›l 
etkinlikleri s›ras›nda solunum 
ile ilgili temel bilimler alan›nda
“Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu
Bilim Ödülü” ve klinik 
çal›flmalar alan›nda “Prof.Dr.
Rauf Sayg›n Bilim Ödülü” 
ad›yla iki
ayr› ödül
verilecek. haberi sayfa 9’da

TÜSAD 40. Y›l Bilim Ödülleri 
Ulusal Kongre’de Sahiplerini Buluyor

Türkiye'de Gö¤üs Hastal›klar› Alan›na 40 Y›l Boyunca Aral›ks›z Katk› Veren Tek Dernek:

Editörden



Kuruluflunun ilk 4 ay› içinde 
4 kapsaml› kurs gerçeklefltiren
TÜSAD Akademi'nin di¤er

bir etkinli¤i olan 1. Burundan
Akci¤ere Pratik Yaklafl›m Kurslar› 
22-25 Nisan 2010 tarihinde KKTC
Magosa Kaya Artemis Oteli’nde
yap›ld›. 240 kursiyer ve 67 e¤itmenin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bu kurslar,
Türk KBB-Bafl Boyun Cerrahisi
Derne¤i ile iflbirli¤i içinde planlanarak 
gerçeklefltirildi.

Toplant›n›n aç›l›fl törenine Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti Bay›nd›rl›k
ve Ulaflt›rma Bakan› Hasan Toçoy,
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p
Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Özgün
Enver, Türk Kulak Burun Bo¤az ve
Bafl Boyun Cerrahisi Derne¤i Baflkan›
Prof.Dr. fiinasi Yalç›n, Türkiye
Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
2. Baflkan› Prof.Dr. Mustafa Yaman,
TÜSAD Akademi Baflkan› 
Prof.Dr. Mecit Süerdem, 
I. Burundan Akci¤ere Pratik Yaklafl›m
Kurslar› Genel Koordinatörü 
Prof.Dr. Bülent Tutluo¤lu kat›larak
birer konuflma yapt›lar. 

Törende Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti Bay›nd›rl›k ve Ulaflt›rma
Bakan› Hasan Toçoy ile Türk Pediatri

Kurumu Baflkan› Prof.Dr. Haluk
Çoku¤rafl, Türk Kulak Burun Bo¤az
ve Gö¤üs Hastal›klar› camialar›n›n
birbirlerine kaynaflmalar›nda önayak
olmalar› dolay›s›yla Prof.Dr. Mustafa 
Yaman ve Prof.Dr. As›m Kaytaz’a
birer plaket verdiler. 

Ayn› zamanda yeni kurulan
TÜSAD Akademi’nin bu y›l yap›lan
en büyük bilimsel faaliyet olma 

özelli¤ini de tafl›yan bu 
organizasyonda,
toplam 10 saatten
oluflan birbirine 
paralel 11 kurs faaliyeti
ayn› anda yap›ld›. Bu
kurslar “Sigara ve
Sigara B›rakma
Yöntemleri”,“Alerjik
ve Nonalerjik
Rinitler”, “Üst ve Alt
Solunum Yolu
Enfeksiyonlar›nda
Güncel Yaklafl›mlar”,
“Ast›m ve Rinitte
Ortak Yaklafl›m”,
“Öksürük”, “Solunum

Yolu Acilleri”, “Pediyatrik Radyoloji
ve Ast›m”, “Solunum Yollar›
Radyolojisi”, “Solunum Fonksiyon
Testleri”, “Obstrüktif Uyku Apne
Sendromunda Son Geliflmeler”,
“Mekanik Ventilasyon” oldu. 
Ülkemizde ilk kez denenen bu
toplant› format›n› kat›l›mc›lar ve
konuflmac›lar be¤eni ile karfl›lad›.
Baflar› ile gerçekleflen bu toplant›n›n
2 senede bir tekrarlanmas› 

konusunda görüflbirli¤ine var›ld›. 
‹ki uzmanl›k derne¤inin

katk›lar›yla yap›lan bu toplant›n›n
tüm uzmanl›k dernekleri için bir
örnek teflkil edece¤inden eminiz.
Kursiyerlerin ve e¤itimcilerin bilimsel
program ve organizasyon ad›na
be¤eni seviyelerinin yüksek olmas›n›n
bizleri daha da motive etti¤ini
bildirmek istiyorum. 

Kurslar›n planlanmas›, organize
edilmesi ve takibinde emekleri geçen
Prof.Dr. Bülent Tutluo¤lu ile Türk
KBB-Bafl Boyun Cerrahisi Derne¤i
yetkilileri ve e¤itimcilere teflekkür
ediyorum.

Prof.Dr. Mecit Süerdem
TÜSAD Akademi Baflkan›

1. Burundan Akci¤ere
Pratik Yaklafl›m Kurslar›
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“Solunum Aktüel”
gazetesi TÜSAD’›n 
çevreye duyarl›l›¤›ndan
ötürü geri dönüflümlü
ka¤›da bas›lmaktad›r.

Editörden

Özellikle fakülteyi bitirdikten sonra
bilimsel yaz›lar d›fl›nda bir fleyler
okudu¤umda "suç" iflliyormuflum
gibi geliyordu. Bugün ise ne kadar
yan›ld›¤›m› düflünüyorum. fiimdi,
o ruhumuza ifllemifl, neredeyse
günün tamam›nda zihnimizi yoran
kargafladan uzaklafl›p, bize o
dünyadan farkl› bir dünyan›n
varl›¤›n› hissettiren bir yaz› 
okuman›n, bir ses duyman›n
dayan›lmaz çekicili¤ini 
hissediyorum. Bu duygularla sizlere
Solunum Aktüel'i haz›rl›yoruz.
Solunum Aktüel'i haz›rlarken
TÜSAD'›n etkinlikleri ile bilgileri
sizlere aktarmaya çal›fl›yoruz. Bu
sayede, Gö¤üs Hastal›klar› alan›nda

40’›nc› y›l›n› kutlayan, birçok
konuda ilk olmay› baflarm›fl
TÜSAD'›n yap› tafllar›n› ve 
emektarlar›n› sizlerle tan›flt›rma
gayretindeyiz. Baflar›, sab›r ve emek
istiyor. Bir önceki say›m›zda
ellerinde süpürgeler ile kongre
salonunu temizleyen bir hocam›zla
sohbetimize yer vermifltik. 
Bugün de "O" emekçilerin
yetifltirmifl olduklar› kuflak ayn›
inançla baflar›n›n devam› için
çal›fl›yor. Onlar›n ortaya ç›kard›¤›
bilimsel etkinlikleri sizlerle
paylafl›yoruz.
Bu say›m›zda mesle¤imizdeki
geliflmelerin bizleri nas›l 
etkileyece¤ini, yeni aç›lan t›p 

fakültelerinde yaflanan s›k›nt›lar› ele
alan bir yaz›y› bu s›k›nt›lar› yaflayan
bir hocam›z›n kaleminden 
aktarmaya çal›flt›k. 
Ülkemizin ilk verem 
hastanelerinden olan Çaml›ca
Askeri Hastanesi’nin hikayesini ve
yaflananlar› bir hastan›n hüzünlü
dizeleriyle aktarmaya çal›fl›yoruz. 
De¤iflik ortamlarda biraraya 
gelebildi¤im, çevresine yans›tt›¤›
pozitif enerji ile “daha çok erken” 
diye düflündüren bir döneminde
emeklilik hayat›n› tercih eden,
“Solunum Dünyas›n›n Zarif
Han›mefendisi” ile sizleri 
buluflturaca¤›z. 
De¤erli Solunum Aktüel okurlar›,

sizlerle üçüncü say›m›z›
paylafl›yoruz. Tan›flt›¤›m›z ilk
say›dan itibaren ilgi ile 
okuyabilece¤iniz bir gazete sunma
gayreti içerisindeyiz. Bunun
baflar›labilmesinin, ancak sizlerin
bizleri desteklemesi ve elefltirilerini
aktarmas› ile olabilece¤ini 
biliyoruz. Gazetemizde yer
almas›n› istedi¤iniz yaz›lara yer 
vermekten mutluluk duyar›z.
Hepimizin be¤eni ile 
okuyabilece¤i bir Solunum Aktüel
için görüfllerinizi bizimle paylafl›n›z.
Sayg›lar›mla

Doç.Dr. O¤uzhan Okutan
Solunum Aktüel Editörü

KKTC’de düzenlenen kurslar TÜSAD ve 
Türk KBB-Bafl Boyun Cerrahisi Derne¤i iflbirli¤i

ile planlanarak gerçeklefltirildi.

TÜSAD AKADEM‹ KURSLA

BBir uzmanlık 
derne¤inin önemli 

fonksiyonlarından biri, 
mezuniyet sonrası e¤itim
programlarını planlamak,
bunları hayata geçirmek ve
süreklili¤i sa¤lamaktır. 
40. yılına giren TÜSAD; 
basılı e¤itim materyalleri ve
SOLUNUM Dergisi’ni 
yayınlanması dıflında çok 
sayıda ulusal kongre, 
uluslararası ve bölgesel 
sempozyumlar ile flube 
aktivitelerini 
gerçeklefltirmenin gururunu
yaflamaktadır. Ancak bu 
e¤itim aktivitelerinin
niteli¤ini artırarak daha da 
yo¤unlafltırmak ve 
geleneksellefltirmek 
amacıyla, 8 A¤ustos 2009 
tarihinde TÜSAD Merkez
Yönetim Kurulu tarafından
TÜSAD Akademi’nin 
kurulmas› kararı alındı. 
TÜSAD Akademi 
çalıflmalarının hedefi, baflta
gö¤üs hastalıkları uzmanları
ve asistanları olmak üzere 
gö¤üs hastalıkları alanı ile
ilgili tüm meslek grupları 
üyeleridir. Akademinin 
çalıflmaları, çalıflma grupları ile
birlikte gerçeklefltirilecek, 
yurtiçi ve yurtdıflı dernekler ile
sa¤lık politikalarını oluflturan
tüm kurum ve kurulufllarla 
iflbirli¤i sa¤lanacaktır. 
Toplumumuzun akci¤er 
sa¤lı¤ını koruma ve mesleki
geliflimini artırma adına 
sorumluluk sahibi olan tüm
e¤itmenleri ve TÜSAD 
Akademi’ye katkı 
sa¤layabilecek herkesi 
bizimle birlikte çalıflmaya 
davet ediyoruz.
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TÜSAD Akademi’nin organize
etti¤i Torasik Ultrasonografi
ve Ekokardiografi Kursu, 

26-27 Mart 2010 tarihlerinde 
‹stanbul Dr.Lütfi K›rdar Kartal
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde
baflar›yla gerçeklefltirildi. 

Doç.Dr. Benan Ça¤layan ve
Doç.Dr. O¤uzhan Okutan
baflkanl›¤›nda multidisipliner bir
yaklafl›mla toraks ultrasonografisinin
bütün elemanlar›n›n 
irdelendi¤i kurs
Türkiye’nin de¤iflik 
bölgelerinden gelen 35
kat›l›mc› ile tamamland›.

Kursun birinci
gününde transtorasik
ultrasonografik
yaklafl›mlar ve 
ekokardiografi konusunda
teorik dersler zengin
görsel ö¤elerle 
desteklenmifl sunumlar
eflli¤inde anlat›ld›. Bu

bölümde Prof.Dr. Levent Çelik ve
Doç.Dr. Benan Ça¤layan 
ultrasonografinin temel prensipleri ve
giriflimsel toraks ultrasonografisi

konular›nda sunumlar yapt›lar. Yine
Uzman Dr. Sevda fiener Cömert 
kursiyerlere Gö¤üs Hastal›klar›nda 
ultrasonografik yaklafl›m› örnekleri ile

sundu. Birinci günün 
ikinci konusu 
ekokardiografi idi. Temel
ekokardiografi, kalbin 
sistolik ve diastolik
fonksiyonlar›n›n
de¤erlendirilmesi ve 
pulmoner 
hipertansiyonda 
ekokardiografi konular›
kardiyoloji uzmanlar›
Doç.Dr. Eralp Ulusoy ve
Doç.Dr. Cihangir Kaymaz
taraf›ndan anlat›ld›.

Transtorasik 
ultrasonografi 
uygulamalar›

‹lk gün ö¤leden sonra
transtorasik ultrasonografi 
uygulamalar›na ayr›lm›flt› ve bu
bölümde kursiyerlere hasta bafl›nda
ultrasonografi uygulamalar› sunuldu.
Kat›l›mc›lar bu bölümde kendileride
ultrasonografi yapma olana¤› 
buldular.

Kursun 2. günü endoskopik
ultrasonografiye ayr›lm›flt›. ‹lk 

oturumda Prof.Dr. Ahmet Ilgazl›
radyal prob EBUS’u, Doç.Dr. Benan
Ça¤layan ve Doç.Dr. Ergun
Tozkoparan ise konveks prob
EBUS’u görsel ö¤eler eflli¤inde
kat›l›mc›lara sundular. Cerrahpafla T›p
Fakültesi Gastroenteroloji BD’dan
Prof.Dr. Hakan fientürk ise 
transösefajial ultrasonografi 
uygulamalar›n› ve bu yöntemin
akci¤er kanserinin evrelemesindeki
yerini anlatt›. ‹kinci günün son
konuflmac›s› pato-sitolog Prof.Dr.
Canser Çakal›r’d›. Bu oturumda elde
edilen sitolojik materyalin
de¤erlendirilmesi ve ay›r›c› tan› ele
al›nd›. Kursun her 2 gününde de
kat›l›mc›lar tart›flmalara aktif olarak
kat›ld›lar ve anlat›lan konularla ilgili
soru ve katk›lar›n› sundular.

Bu oturumlar›n
tamamlanmas›ndan sonra Dr. Lütfi
K›rdar Hastanesi’nden Dr. Banu
Salepçi ve Dr. Ali Fidan, kendi
kliniklerindeki EBUS uygulamalar›na
ilflkin olgu sunumlar›n› video klipler
eflli¤inde yapt›lar.

‹kinci gün ö¤leden sonraki 
pratiklerde kat›l›mc›lar 
ekokardiyografi pratiklerini Kofluyolu
Yüksek ‹htisas Hastanesi’nde
Doç.Dr. Cihangir Kaymaz ve ekibiyle
gerçeklefltirdiler. Konveks prob
EBUS uygulamas›nda kat›l›mc›lara
cihaz tan›t›ld›ktan sonra EBUS
maketi üzerinde tüm kursiyerlere
EBUS-‹AB uygulamas› yapt›r›ld›.
Yine ayn› gün giriflimsel toraks 
ultrasonografisi ve sitolojik materyal
haz›rlanmas› pratikleri Gö¤üs
hastal›klar› Uzman› Dr. Sevda fiener
Cömert ve sitolog Uzman Dr. Tülin
Öztürk taraf›ndan yönetildi ve bu
bölümlerde kat›l›mc›lar uygulama
olana¤› buldular.

Kursun sonunda yap›lan
de¤erlendirme toplant›s›nda TÜSAD
Akademi Baflkan› Prof.Dr. Mecit
Süerdem kat›l›mc›lar›n kurs
hakk›ndaki elefltirilerini ve gelecek
kurslar için önerilerini ald›. Genel
izlenim kat›l›mc›lar›n kursu be¤endi¤i
ve tatmin edici buldu¤u yönündeydi. 

Bu toplant›n›n ard›ndan 
kursiyerler bir baflka TÜSAD
etkinli¤inde buluflmak üzere ayr›larak
görev yerlerine döndüler. 

Doç.Dr. Benan Ça¤layan
TUSAD MYK üyesi

TÜSAD Akademi Torasik
Ultrasonografi ve Ekokardiyografi

Kurs Baflkan›

Torasik Ultrasonografi ve
Ekokardiyografi Kursu Yap›ld›

Teorik bilginin yan›s›ra hasta bafl›nda yap›lan
uygulamal› çal›flmalar› da kapsayan kursta,
toraks ultrasonografisinin bütün elemanlar›,

multidisipliner bir yaklafl›mla ele al›nd›.

SSigara mücadelesinin artt›¤› son
on y›l içerisinde gö¤üs

hastal›klar› hekimlerinin konuyla
çok yak›ndan ilgilenmeleri ve aktif
rol üstlenmesi, bu konuyla ilgili
e¤itim taleplerine de yol açm›flt›r.
Sigara B›rakma Poliklinikleri’nin
say›lar› her geçen y›l artm›fl ve bu
polikliniklerde pratik beceri kazanan
meslektafllar›m›z konuya ilgi duyan
ve çal›flmak isteyen arkadafllar›m›za
yol gösterici olmufltur.

Sigara mücadelesinde 
hekimlerin hasta yaklafl›mlar› ve
sigara b›rakma tedavisi ile ilgili bilgi
ve pratiklerinin gelifltirilmesinde
“Sigara B›rakma Kurslar›” önemli
bir yer tutmaktad›r. Özellikle
konuyla ilgili aktif rol almak ya da

bilgilerini art›r›p, güncellefltirmek
isteyen pek çok branfl ya da
pratisyen hekim meslektafl›m›za bu
kurslar sayesinde ulafl›labilmektedir. 

Kongrelerdeki kurs 
programlar›na gerek ifl tempolar›,
gerek maliyet, gerekse haberdar
olunmas›ndaki güçlükler vb gibi
nedenlerle ulaflmak güç
oldu¤undan bölgesel kurs talepleri
ile s›k s›k karfl›lafl›lmaktad›r. Ayr›ca
konu ile ilgili çal›flmak isteyen
meslektafllar›m›z farkl› branfllardan
olabildi¤inden iletiflim problemi de
ayr› bir engel teflkil etmektedir.
Sigara B›rakma Poliklini¤i açmak ve
aktif çal›flmak isteyen arkadafllar
kurslardan ald›klar› e¤itim ve 
sertifika ile temellerini 

oluflturmaktad›rlar. Kurs sonras›
kat›l›mc›lar, dernek çat›s› alt›ndaki
mail grubundan da bilimsel 
etkinlikleri an›nda takip etme ve
aktif kat›l›m f›rsat› 
bulabilmektedirler.

Sigara ile Mücadelede
E¤itimli Doktor fiart

TÜSAD Akademi etkinlikleri
program› içerisinde ilk bölgesel kurs
‹zmir’de TÜSAD Tütün Kontrolü
Çal›flma Grubu taraf›ndan 27-28
fiubat 2010 tarihleri aras›nda
Mövenpick Hotel’de “Sigara
B›rakma Yöntemleri” bafll›¤›yla
gerçeklefltirildi. Kursun amac›,
konuya ilgi duyan ve alanda aktif
çal›flmak isteyen meslektafllar›m›za
temel bilgileri vermekle birlikte
sigara mücadelesine aktif kat›l›m
becerilerini gelifltirmekti. Bu amaçla
konusunda y›llard›r çal›flan e¤itimci
arkadafllar›m›z teorik ve pratik
bölümlerden oluflan kurs
program›n› kursiyerlerin aktif
kat›l›mlar›yla baflar›yla uygulad›.

Hasta yaklafl›m› ve tedaviyle ilgili
karfl›laflabilecekleri problemleri
çözüm yollar› yo¤un bir flekilde
tart›fl›ld›. 

Kurs esnas›nda ve sonras›nda
yap›lan görüflmelerde kat›l›mc›lar,
memnuniyetlerini dile getirdiler ve
özellikle bölgesel e¤itim imkân›n›n
kendi çal›flma tempolar› için çok
uygun oldu¤unu belirttiler. Kurs
sonras› “Sigara B›rakma Poliklini¤i”
açmay› hedefleyen arkadafllar›m›z da
mevcuttu ve kurs sonras› kendilerini
bu konuda çok daha yetkin 
hissettiklerini ifade ettiler.

Sigara mücadelesinin yay›lmas›
ve olumlu sonuçlar›n elde dilmesi
için bu konuda e¤itimli doktor
say›s›n›n en k›sa zamanda
art›r›lmas›nda bölgesel kurslar›n çok
faydal› ve gerekli oldu¤unu
düflünmekteyiz. E¤itim faaliyetleri
ile TÜSAD’›n mesleki arenadaki 40
y›ld›r devam eden aktif rolünü daha
da art›rd›¤›n› gözlenmektedir.

Kurs Baflkanlar›
Prof.Dr. Tunçalp Demir  

Uzm.Dr. Canan Telli

TÜSAD Akademi Sigara B›rakma Yöntemleri Kursu 
Kursun amac›, konuya ilgi duyan ve bu 

alanda daha etkin çal›flmak isteyen 
hekimlere temel bilgileri vermek ve sigara 

mücadelesine aktif kat›l›mlar›n› sa¤lamakt›.

ARI BÜYÜK ‹LG‹ GÖRÜYOR
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SS
on birkaç y›ld›r dünyadaki
e¤ilimlere paralel olarak
Türkiye’de de noninvazif

mekanik ventilasyonun kullan›m›
giderek artmaktad›r. Yo¤un bak›m›n
Gö¤üs Hastal›klar›’n›n bir yan dal›
olarak kabul edilmifl olmas› ve ayr›ca
birçok kurumda yo¤un bak›m
ünitesinin aç›larak sorumlulu¤unun
Gö¤üs Hastal›klar› uzmanlar›na 
verilmesi ya da katk›da bulunuyor
olmas› bu pozitif ivmeye h›z
kazand›rm›flt›r. 

Türkiye’nin en eski uzmanl›k
derne¤i olan Türkiye Solunum
Araflt›rmalar› Derne¤i’de özellikle
sahada çal›flan, bu yönde daha önce
e¤itim almam›fl ya da alm›fl olsa bile
bilgi da¤arc›¤›n› yenilemek ve
gelifltirmek isteyen uzmanlar›n 
ihtiyac›na cevap vermek uzmanl›k
sonras› e¤itimlerine katk›da 
bulunmak amac›yla noninvazif
mekanik ventilasyon kursu düzenledi.
TÜSAD Yo¤un Bak›m Çal›flma
Grubu aktivitesi olarak daha önceki

y›llarda da yap›lan ve geleneksel hale
getirilmesi planlanan kurslardan biri
olan noninvazif mekanik ventilasyon
kursu, ‹stanbul Yedikule Gö¤üs
Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde 9-10 Nisan 2010 
tarihlerinde iki günlük bir e¤itim
program› biçiminde düzenlemifltir. 

Kursumuz Boehringer Ingelheim
ve Pfizer firmalar›n›n ortaklafla ve
koflulsuz e¤itim deste¤i ile
gerçeklefltirilmifl olup bir baflka

önemli nokta da kursun teorik ve
pratik bölümünde konuflmac› ve
e¤itimci olarak yer alan kiflilerin 
hepsinin Türkiye’nin 3 büyük ilindeki
Gö¤üs Hastal›klar› E¤itim
Hastanelerinin Yo¤un Bak›m
Ünitelerinde çal›fl›yor olmalar›d›r.
Kursun sorumlulu¤unu TÜSAD
Akademi Baflkan› Prof.Dr. Mecit
Süerdem ve TÜSAD Yo¤un Bak›m
Çal›flma Grubu üyesi Doç.Dr. Filiz
Koflar paylaflm›fllard›r. 

Kursa Türkiye’nin her 
bölgesinden 50 uzman kat›lm›fl olup
ilk gün 11 derste, konuya teorik
aç›dan yaklafl›lm›flt›r. ‹kinci gün ise
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi Yo¤un bak›m
ünitesinde, kat›l›mc›lar, hasta bafl›nda
5 masa fleklinde gruplara ayr›larak
dönüflümlü bir biçimde farkl› 
hastalarda pratik uygulama
yapm›fllard›r. 

Kurs ayn› formatta olmak üzere

önümüzdeki aylarda tekrarlanacakt›r.
Kurs için bize koflulsuz destek veren
Boehringer Ingelheim-Pfizer 
firmalar›na, kurs s›ras›nda gerçekten
çok yorulan e¤itimcilerimize ve bizi
pratik uygulama s›ras›nda misafir
eden Yedikule Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi’ne teflekkür ediyoruz.

Kurs Baflkanlar›
Prof.Dr. Mecit Süerdem 

Doç.Dr. Filiz Koflar 

“Noninvaziv Mekanik Ventilasyon”
Kursu Baflar›yla Tamamland›

Kurs, Ankara ve 
‹zmir’de de ayn› 

formatta tekrarlanacak.

27-28 Mart 2010 
tarihlerinde TÜSAD
deste¤i ile düzenlenen

solunum fonksiyon laboratuar›
teknisyenlerine yönelik solunum
fonksiyon testleri kursunu ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›
dershane ve laboratuarlar›nda teorik
ve uygulamal› olarak yapt›k. Otuz
kat›l›mc› teknisyen arkadafl›m›z
toplant›m›za aktif olarak kat›ld›lar.
Konuflmac› olarak toplant›m›zda
bizlerle birlikte emeklerini 
esirgemeyen Prof.Dr. Mustafa Erelel,
Uz.Dr. Funda Coflkun görev ald›lar.
Gö¤üs Hastal›klar› ile u¤raflan 
bizlerin önemli yard›mc›s› olan
do¤ru, kabul edilebilir laboratuar
sonuçlar› ile bizi destekleyen 
solunum fonksiyon laboratuar›
teknisyenleri ile birlikte yapt›¤›m›z bu
kursun yararl› oldu¤u izlenimi ald›k. 

Kursun temel amac› Gö¤üs
Hastal›klar› hekimlerinin özellikle
havayolu hastal›klar›n›n tan›s›nda,
tedavi cevab›n›n izlenmesinde,
hastal›¤›n do¤al gidiflini izlemede,
maluliyetin de¤erlendirilmesinde,
preoperatif de¤erlendirilmede
kullan›lan solunum fonksiyon 
testlerinden sa¤l›kl› sonuç almam›z›
sa¤layacak iyi laboratuar sonuçlar›na
teknisyenlerimizi iyi e¤iterek 
varmakt›. 

Kursta öncelikle solunum

fonksiyon laboratuarlar›n›n temel
özelliklerinin ve vazgeçilmez
giriflimlerinin al›flkanl›k haline 
getirilmesini hedefledik. Bu kursta
do¤ru, kabul edilebilir, tekrar
edilebilir testlerin önemi, 
kalibrasyonun ne denli önemli
oldu¤u anlat›ld›. Bir günlük 
interaktif, sorulara tüm hocalar›n
cevap verdi¤i, katk›da bulundu¤u
teorik anlat›mda, do¤rular› ö¤retmeyi
ve kat›l›mc›lar›n do¤ru bildikleri
yanl›fllar› düzeltmeyi hedefledik.
Kat›l›mc›lar bu bölümde aktif olarak
sorular sordular, hekimleri ve hastalar›
ile yaflad›klar› s›k›nt›lar› bizlerle
paylaflt›lar. Çözüm önerilerimizi 
birlikte oluflturmaya çal›flt›k. 

Kalibrasyonun önemi tekrar
anlat›ld›. Cihaz kalibrasyonlar› test
edildi. Testlere bafllamadan önce 

hastan›n boy, kilo, yafl, cinsiyet ve ›rk
özelliklerinin ölçülmesinin ve
kaydedilmesinin önemi üzerinde
özellikle duruldu. Klini¤imizin
deneyimli teknisyenleri tüm kursiyer
arkadafllar›m›za bu bilgileri kendileri
üzerinde deneyimlemelerini sa¤lad›.

Zaman-Volüm E¤risi
Zaman-volüm e¤risi ve 

ak›m-volüm halkas›n›n, en s›k
kullan›lan enstrümanlar olmalar›
nedeniyle özellikle üzerinde duruldu
ve daha fazla zaman ayr›ld›.
Reversibilite testi, 
bronkoprovokasyon testi
yo¤unlaflt›¤›m›z ikinci alan oldu.
Teknisyen arkadafllar›m›z›n, özellikle
bu konuda problemleri vard›. Konuya
aktaran hocalar›m›z zaman› 

zorlayarak bu konuyu daha 
genifl tart›flt›lar. 

Gaz dilüsyon ve pletismograf
daha az say›daki arkadafl›m›z›n 
deneyimleri olan cihazlard›.
Gelecekte bu cihazlara da sahip olma
imkanlar›n›n olaca¤› düflünülerek ve
arkadafllar›m›z›n motivasyonu ile bu
konular aktar›ld›. 

Difüzyon Testinin Önemi
Difüzyon testinin önemi, klinikte

hekimlerin nas›l kulland›¤› teknisyen
arkadafllar›m›za anlat›ld›. Testin
yap›m›nda sürelerin önemi, özellikle
nefes tutma süresinin üzerinde 
duruldu.

Kursun ikinci günü, dershanede,
haz›rlanan cihazlar›n birarada
sergilendi¤i laboratuar ortam›n›n
simüle edildi¤i koflullarda yap›ld›.
Bilgisayar ortam›nda ekranlar
yans›t›larak kat›l›mc›lar›n ekran›
izlemesi sa¤land›. Her bir
kat›l›mc›ya zaman-volüm,
ak›m-volüm halkas› 
arkadafllar›n›n yard›m›yla
yapt›r›ld›. Reversibilte 
ve özellikle 
bronkoprovakosyon uzun
uzun anlat›ld›, sonuçlar
laboratuar›n önceki verileri
ile gösterildi. Teknisyenlere
difüzyon ölçümü kendileri
üzerinde yap›larak deneyim

kazand›r›ld›. Pletismograftaki tüm
ölçümler kat›l›mc›lar›n 
birbirlerinde denemesi ile tekrarland›. 

Kat›l›mc› arkadafllar›m›z›n
birikimlerine katk›s› oldu¤unu
düflündü¤ümüz bu kurslar›n düzenli
aral›klarla yap›lmas›n›n yaral› olaca¤›
kat›l›mc›lar taraf›ndan ifade edildi¤i
gibi e¤itimci hocalar›m›z›n da görüflü
bu yöndeydi. 

Motive, yapt›¤› iflin önemini
anlam›fl, sorumlulu¤unu bilen bir
teknisyenle çal›flmak tüm hekimlerin
hakk›. Sürekli e¤itim ile daha nitelikli
üretimde bulunabilmekte 
teknisyenin hakk›. 

Biz e¤itimcileri, verimli geçti¤ini
düflündü¤ümüz kursta teknisyen
arkadafllar›m›zla bir araya getirdi¤i
için TÜSAD Akademi Yürütme
Kurulu üyelerine teflekkür ediyoruz.

Kurs Baflkanlar› 
Prof.Dr. Nurhayat Y›ld›r›m,

Prof.Dr. Tunçalp Demir

Teknisyenler ‹çin Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

TÜSAD Yard›mc› Sa¤l›k Personelinin
E¤itimine Önem Veriyor
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Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD) 4 May›s
2010 Dünya Ast›m gününde

Swiss Otel’de düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, ast›m hastal›¤›n›n
yayg›nl›¤›na ve bir sa¤l›k problemi
olarak önemine dikkat çekti. 
Çok say›da medya mensubunun 
izledi¤i bas›n toplant›s› 
www.solunum.tv.tr'den canl› olarak
yay›nland› ve binlerce gö¤üs
hastal›klar› uzman› ayn› anda bas›n
toplant›s›n› bilgisayarlar›ndan takip
etme imkan› buldu.

Toplant›da konuflan TÜSAD
Baflkan› Prof.Dr. Can Öztürk, ast›m›n
toplumun % 5-10’unu etkileyen bir
hastal›k oldu¤unu söyleyerek dünyada
300 milyon, ülkemizde ise yaklafl›k
olarak 4 milyon ast›m hastas›
oldu¤unu bildirdi. Ast›m›n her
yaflta ortaya ç›kmakla birlikte
çocukluk döneminde daha
s›k görülen bir hastal›k
oldu¤unu belirterek,
hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›nda
genetik ve çevresel 
faktörlerin etkili
oldu¤unu ifade etti.
fiehirleflme, modern
yaflam, kontrolsuz g›dalar›n tüketimi
ve küresel iklim de¤iflikli¤i 
nedenleriyle son y›llarda tüm dünyada
ast›m ve alerjik sorunlar›n s›kl›¤›n›n
artt›¤›n› belirten Prof.Dr. Öztürk,
2025 y›l›na kadar 100 milyon kiflinin
daha ast›m hastas› olmas›n›n 
beklendi¤ini sözlerine ekledi. Bugün
için ast›m›n tedavi edilebilir ve kontrol
alt›nda tutulabilir bir hastal›k
oldu¤unu söyleyen Prof.Dr. Can
Öztürk, “Buna ra¤men, her y›l
dünyada 250.000 kifli ast›m 
nedeniyle ölmektedir. Ölümler 
t›bbi tedavilerin yetersizli¤i veya
tedavideki gecikmelerden 
kaynaklanmaktad›r” dedi.

Ast›m ve KOAH
Kar›flt›r›l›yor

Ülkemizdeki önemli sorunlardan
birinin de ast›m›n yine kronik bir
akci¤er hastal›¤› olan KOAH'la
kar›flt›r›lmas› oldu¤unu söyleyen 
Prof.Dr. Can Öztürk, “KOAH daha
çok sigara içenlerde görülen bir
hastal›kt›r. Birçok KOAH'l› hasta 
kendini ast›m hastas› olarak
düflünmektedir. Geliflmifl ülkelerde
bile KOAH’l› hastalar›n sadece 
%25-40’›na tan› konulabilmesi, bu
konudaki karmaflay› art›rmaktad›r.
Ülkemizde bulunan 3 milyona yak›n
KOAH’l› hastan›n sadece 300-500
bini kendisinde bu hastal›¤›n 
bulundu¤unu bilmektedir. Halbuki
erken tan› konulabilse, bu kiflilerde
hastal›¤›n ilerlemesini durdurmak
mümkün olabilecektir. Halihaz›rda
elimizde bulunan ilaçlarla krizler
önlenebilir. Günümüzde uygun
tedaviyi do¤ru flekilde alan birçok
ast›m hastas› yaflamlar›n› normal
flekilde sürdürebilmektedir. Fakat çok
say›da hasta tekrarlayan ataklarla ço¤u
zaman hastanelerin acil ünitelerine
baflvuruyorlar. Bu durum kendilerine
ailelerine ve toplumun geneline
büyük bir ekonomik yük olarak
yans›yor” dedi.

2010 Dünya Akci¤er
Sa¤l›¤› Y›l›

Konuflmas›nda ast›m, KOAH,
Akci¤er Kanseri, Zatürre, Tüberküloz
ve Solunum Yetmezli¤i gibi akci¤er
hastal›klar› yüzünden, dünyada her y›l
on milyonlarca insan›n nefes alma ve
yaflam mücadelesi vermekte oldu¤unu
ve 10 milyondan fazlas›n›n da hayat›n›
kaybetmekte oldu¤unu söyleyen

Prof.Dr. Can Öztürk, Uluslararas›
Solunum Dernekleri Forumu’nun
(FIRS) 6 Aral›k 2009’da, Meksika’da
yap›lan, 40. Dünya Akci¤er Sa¤l›¤›
Konferans›’nda, akci¤er sa¤l›¤› ve
hastal›klar› ile ilgili uluslararas› 
kurulufllar›, akci¤er hastal›klar›n›n
dünya nüfusunu tehdit eden önemli
bir sorun
oldu¤una 
dikkatleri çekmek

için, 2010 y›l›n› “Dünya Akci¤er
Sa¤l›¤›” y›l› olarak ilan ettiklerini ve
bunu “nefes almak yaflamak için
esast›r” slogan› ile ortak bir 
deklarasyon fleklinde duyurduklar›n›
ifade etmifltir. 

Ülkemizde akci¤er kanseri dahil
tüm solunum sistemi hastal›klar›nda,
hastalara ileri ve gecikmifl dönemlerde

tan› konulmaktad›r. Örne¤in; akci¤er
kanserli hastalar›n yaklafl›k %50’si en
son dönemlerinde teflhis edilmektedir.

Ülkemizde; SGK kapsam›nda;
solunum sistemi hastal›klar›n›n tan› ve
tedavisi için yap›lan ödemeler, sa¤l›k
hizmetlerine yönelik ödemelerin
%10’undan fazlas›n› oluflturmaktad›r.
Kronik solunum hastal›klar›n›n
ço¤unda, evde bak›m 
organizasyonlar›n›n kurulmas›, tedavi
maliyetlerini düflürebilecek en etkin
uygulamalardand›r. Evde bak›m 
organizasyonlar›n›n olmas›, hastalar›n
daha az hastaneye yat›fl›n› veya daha
erken hastaneden taburcu edilmelerini
sa¤layabilecek, bu ise tedavi 
maliyetlerini belirgin olarak 

düflürecektir” dedi. TÜSAD'›n,
“2010 Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›” içerisinde,
toplumumuzda akci¤er sa¤l›¤›
konusunda fark›ndal›¤› art›rmak ve
bilinçlendirmek amac›yla çal›flmalar
gerçeklefltirdi¤ini, 4 May›s Dünya
Ast›m Günü etkinliklerinin de 
bunlardan oldu¤unu bildiren Prof.Dr.
Öztürk, “TÜSAD; baflta tütün 
kontrolü olmak üzere, KOAH, ast›m,
akci¤er kanseri gibi toplumun önemli
bir k›sm›n› etkileyen hastal›klar›n 
vurgulanmas› ve koruyucu 
önlemlerin, erken tan›ya yönelik
olanaklar›n etkin uygulanmas›
yönünde yap›lacak aktivitelerle, 
2010 y›l›n›n gelecekteki nesillerin
daha sa¤l›kl› akci¤erlere sahip olmas›
yönünde önemli bir bafllang›ç
olaca¤›na inanmaktad›r” dedi.

Çevre Kirlili¤i 
Ast›m› Körüklüyor

TÜSAD Ast›m ve Alerji çal›flma
Grubu üyesi Prof.Dr. Bülent
Tutluo¤lu, bas›n toplant›s›nda yapt›¤›
konuflmada, küresel iklim
de¤iflikli¤inin ast›m üzerindeki 
olumsuz etkisi konusuna de¤indi.
Küresel iklim de¤iflikli¤inin 
yarataca¤› di¤er sa¤l›k problemlerinin
yan› s›ra ast›m hastal›¤›n›n hem 

rastlanma s›kl›¤›n› hem de ciddiyetini
olumsuz olarak etkilemesinin 
beklendi¤ini söyleyen Prof.Dr.
Tutluo¤lu, “Küresel iklim de¤iflikli¤i
sonucu polen mevsiminin erken
bafllad›¤›, uzun sürdü¤ü, polenlerin
alerjenik potansiyellerinin artarak daha
çok ve ciddi alerjiye yol açt›¤› 
biliyoruz. Artan ›s› ile polenlerin art›fl›
aras›nda da paralellik oldu¤u da
gözlemlenmifltir. Polen alerjisi olan
ast›ml›lar›n zorunlu olmad›kça polen
döneminde d›flar› ç›kmamas› 
önerilmektedir. Ne yaz›k ki bu 
konuda hastalara yard›mc› olabilecek
detayl› günlük polen seviyeleri
bildirim sisteminden yoksunuz” dedi.
Küresel ›s›nma ile birlikte artan ozon

seviyelerinin de ast›ml›lar aç›s›ndan
risk teflkil etmekte oldu¤unu ifade
eden Prof.Dr. Tutluo¤lu, “Ozon 
yüksek konsantrasyonlarda, ast›mda
hava yollar›nda var olan afl›r›
duyarl›l›¤› körüklemekte,
havayollar›n›n çok kolay ve abart›l› bir
flekilde kas›lmas›na neden olmaktad›r”
dedi. Özellikle ülkemizde yaflayan
ast›ml› hastalar için sigara içimi veya
pasif sigara duman›na maruziyettin
önemli bir problem oldu¤unu
bildiren Prof.Dr. Tutluo¤lu, “Tüm
uyar›lar›m›za ra¤men 10 ast›ml› 
hastam›zdan 2-3’ünün hala sigara
içti¤ini gözlemlemekteyiz. Geri kalan
ast›ml› hastalar›n önemli bir bölümü
de pasif sigara duman›na temas etmek

zorunda kalmaktad›rlar. Sigara içen
ast›ml›larda ast›m daha ciddi 
seyretmekte, özellikle ast›m›n
tedavisinde kulland›¤›m›z en güçlü
silah olan ve solunum yoluyla
kullan›lan inhaler kortikosteroidlerin
etkinli¤i azalmaktad›r. 

Son y›llarda önemle üzerinde
durdu¤umuz di¤er bir sorun obezite
ast›m iliflkisidir. Obez veya afl›r› kilolu
hastalarda potansiyel di¤er sa¤l›k
problemlerinin yan› s›ra, ast›m
geliflme riski çok daha fazlad›r” dedi. 

Psikolojik faktörlerin de ast›m
üzerindeki etkisinin ihmal edilmemesi
gereken bir unsur oldu¤unu ifade
eden Prof.Dr. Tutluo¤lu, “Sonuç
olarak ast›m› kötülefltirecek baz› 

güncel unsurlar mutlak göz önünde
bulundurulmal› ve bunlar› bertaraf
edecek önlemler üzerinde
çal›fl›lmal›d›r. Ast›m› kökünden
geçirmek mümkün olmamakla
beraber, tam olarak kontrol alt›na
alma olas›l›¤›, konunun uzman› olan
Gö¤üs Hastal›klar› Hekimlerinin
düzenli kontrolünde kalarak ve 
önerilen ilaçlar› düzenli olarak 
kullanarak art›r›labilir” diye konufltu.

Çocukluk Ça¤› 
Ast›m› da Art›yor

4 May›s Dünya Ast›m Günü
TÜSAD bas›n toplant›s›n›n
konuflmac›lar›ndan biri de Türk

Pediatri Kurumu Baflkan› Prof.Dr.
Haluk Çoku¤rafl oldu. Çocukluk ça¤›
ast›m› ile ilgili bilgi veren Prof.Dr.
Çoku¤rafl, ülkemizde yöresel
farkl›l›klar olmakla birlikte, genel
olarak çocuklar›n %8-10 kadar›nda
ast›m görüldü¤üne dikkat çekerek,
“Ast›m›n s›kl›¤›nda tüm dünyada
oldu¤u gibi ülkemizde de, özellikle
çocukluk yafl grubunda ciddi bir art›fl
gözlenmektedir. Ast›m çocuklarda
büyük oranda alerjik etmenlerle
ortaya ç›kmakla birlikte, özellikle
küçük yafllarda s›k geçirilen virüs
enfeksiyonlar› da ast›m ata¤›na yol
açmaktad›r. Çocuklarda pasif sigara
içicili¤i de ast›m ata¤›n› bafllatan
önemli bir nedendir” dedi.

‹yi tedavi edilen ve hekim ile
anne-baba aras›nda iyi bir uyum
sa¤lanan çocuklar›n büyük
bölümünde, tedavilerle çok iyi
sonuçlar al›nmakta oldu¤unu
söyleyen Prof.Dr. Çoku¤rafl, “Ast›m
tan›s› alan çocuklar›n tedavisinde
temel olarak, solunum yoluyla
al›nabilen baz› ilaçlar›n, gerekti¤i
kadar uzun bir süre kullan›lmas›
gerekmektedir. Bu ilaçlar do¤ru 
kullan›ld›¤›nda son derecede 
güvenilir ve etkili ilaçlard›r. Ast›m
tan›s› alm›fl olan çocuklar›n sadece
çok küçük bir k›sm› “afl›” 
tedavisinden yarar görebilir. Baflka 
bir deyiflle, ast›m tan›s› alan her
çocu¤un afl›lar ile tedavi edilmesi 
son derecede yanl›flt›r” dedi.

TÜSAD’›n Ast›m hastal›¤›na dikkat çekmek için
düzenledi¤i bas›n toplant›s›

www.solunum.tv.tr’den canl› olarak yay›nland›.

solunum aktüel güncel

TÜSAD, Dünya Ast›m Günü'nde,
Hastal›¤›n Daha ‹yi Anlafl›labilmesi

‹çin Toplumsal Bir Ça¤r› Yapt›
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TÜSAD fiUBELER‹Fizyoloji Çal›flma Grubu
Patofizyolojik Bilgileri Gö¤üs Hastal›klar›

Uzmanlar› ile Paylaflmay› Hedefliyor

Fizyolojinin temel özelli¤i,
dinamik sistemleri incelemesidir.
Her canl›, gerek temel yaflam
birimi olan hücrenin iç 
de¤iflikliklerinden, gerek etkileflim
içinde oldu¤u d›fl ortam›n 
de¤iflikliklerinden kaç›n›lmaz
biçimde etkilenir. Canl›n›n normal
yaflam›n› sürdürmesini sa¤layan 
fizyolojik mekanizmalar›n iç ve d›fl
etkilerle etkileflimi sonucu, 
patofizyolojik mekanizmalar
geliflerek çeflitli hastal›klar›n 
nedenlerini oluflturur.

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD)’nin kurucu
üyelerinden ve 24 y›l süre ile ilk
baflkanl›¤›n› yapan hocam›z Prof.Dr.
Meliha Terzio¤lu’nun TÜSAD’›n
kurulmas›n› istemesindeki en büyük
hedefi, temel bilimler ve klinik 
bilimler aras›nda gerekli olan 
bilimsel köprünün kurularak, 
bilgilerin paylafl›lmas›na ve ortak
çal›flmalar yap›larak bilimsel güç
birli¤inin oluflturulmas›na katk›da
bulunmakt›. Nitekim 22 Haziran
1970 y›l›nda TÜSAD’›n kurulmas›n›
takiben yap›lan ulusal ve uluslararas› 
kongrelere Gö¤üs Hastal›klar›
uzmanlar›n›n ve fizyologlar›n bir
çok ortak çal›flmalarla kat›ld›¤›
görülmüfl karfl›l›kl› bilgi 
birikiminden yararlan›lm›flt›r.
TÜSAD Baflkan› Prof.Dr. Meliha
Terzio¤lu’nun Avrupa Solunum
Klinik Fizyolojisi Derne¤i’nde
(SEPCR) 1973-1977 tarihleri
aras›nda Yürütme Komitesi Üyeli¤i
ve 1977-1981 tarihleri aras›nda 2.
Baflkan, 1981-1986 Electoral
Committee Üyesi olarak görev 
yapmas›, bu dernekle ve Avrupa
Pnömoloji Derne¤i (SEP) ile bilimsel
bak›mdan iliflkilerin kuvvetlenmesine
katk›da bulunmufltur.

Gö¤üs
hastal›klar›
alan›nda 
ülkemizin ilk

bilimsel meslek kuruluflu olan
TÜSAD, 2004-2006 y›llar›nda
yap›sal ve yönetsel de¤iflikliklere
giderek, 12 Kas›m 2006 tarihli
yönetim kurulu toplant›s›’nda di¤er
çal›flma gruplar› ile beraber Fizyoloji
Çal›flma grubunun da kurulmas›na
karar verilmifltir. Fizyoloji Çal›flma
grubunun kurulmas›n› 
önermemdeki amac›m,
TÜSAD’daki de¤iflim esas› 
do¤rultusunda, solunum sisteminin
yap›, fonksiyon ve hastal›klar› ile
ilgili konularda sadece fizyolojik 
bilgileri de¤il, özellikle 
patofizyolojik bilgileri gö¤üs
hastal›klar› uzmanlar› ile paylaflmak
ve birlikte bu bilgileri gelifltirecek
araflt›rmalar yapmak, yap›lacak
araflt›rmalara bilgi ve yöntem
katk›lar›nda bulunmak ve bunlar›n
sonuçlar›n›n yay›nlarla herkese
ulaflmas›n› sa¤lamakt›. Fizyoloji
Çal›flma Grubu kurulmas›n› takiben,
TÜSAD kongrelerinde kurulufl
amac›m›z do¤rultusunda çal›flma
grubumuz taraf›ndan düzenlenen
panellerde, çeflitli klinik konular›n
patofizyolojileri ele al›narak 
fizyologlar taraf›ndan anlat›lmakta,
ayn› konular›n klinik yaklafl›mlar›nda
klinisyen arkadafllara yer verilerek
gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›na
konunun bir bütün olarak 
patofizyolojisinden tedavisine kadar
anlat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Yine bu
yaklafl›m›m›z do¤rultusunda, klinik
çal›flma gruplar›n›n düzenledi¤i 
panellerde, istenildi¤inde 
patofizyoloji aç›s›ndan katk›da
bulunuyoruz. Fizyoloji Çal›flma
Grubu ayn› zamanda spor hekimi
olan fizyolog arkadafllar›m›z›n
katk›lar› ile kardiyovasküler egzersiz
testleri konular›nda düzenlenen
gerek paneller ve gerekse kurs 
programlar› ile gö¤üs hastal›klar›
uzmanlar›na katk›da bulunmaya
çal›flmaktad›rlar. 

Klinik konularda yaz›lan
TÜSAD kitaplar›nda Fizyoloji
Çal›flma Grubu’ndan
arkadafllar›m›z›n ve hocalar›m›z›n yer
almalar›n›n istenmesi, her geçen gün
bu amac›m›za daha fazla ulaflt›¤›m›z›
ve Fizyoloji Çal›flma grubunun
TÜSAD’daki yerinin sadece fizyoloji
konular›n› anlatmak olmad›¤›n›
göstermektedir. Nitekim, Fizyoloji
Çal›flma Grubuna kat›lan üyelerin
branfllar›na bak›ld›¤›nda, grupta
sadece fizyologlar›n bulunmad›¤›,
ayn› zamanda Gö¤üs Hastal›klar›,
Gö¤üs Cerrahisi, Dahili T›p
Bilimleri, Halk Sa¤l›¤› ve
Anesteziyoloji birimlerinden
üyelerin de yer ald›¤› görülmektedir.
Bu geliflim hocam›z›n da istedi¤i
gibi, grubumuzun içinde bilimsel
köprünün iyi bir flekilde 
kurulabilece¤ini göstermektedir. 

Prof.Dr. Terzio¤lu’nun
Laboratuvar›

Fizyoloji Anabilim Dal›m›zda
kurdu¤umuz Prof.Dr. Meliha
Terzio¤lu Solunum
Laboratuvar›’nda bilgisayarl›
Poverlab sistemimizde yer alan
spirometre ve bas›nç transdüseri ile
solunum ve kan bas›nc› ile ilgili
çal›flmalar›m›z› yürüttü¤ümüz gibi,
mevcut perfüzyon pompas› ile
Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dal›
uzmanl›k ö¤rencilerinin tez
çal›flmalar›na büyük destek vermeye
devam ediyoruz. Anabilim
Dal›m›zda hocam›z Prof.Dr. Meliha
Terzio¤lu’na Rockefeller
Foundation’dan hediye edilen
Düflük Bas›nç Kamaras› 
bulunmaktad›r. Bu kamara ile deney
hayvanlar›nda gerek kronik hipoksi
gerekse aral›kl› hipoksi prosedürleri
ile pulmoner, sistemik hipertansiyon
ve uyku apne modelleri oluflturarak
respiratuvar ve kardiyovasküler
araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca
stereotaksik yöntem aleti ile
intraserebroventriküler madde 
injeksiyonlar› yap›labilmekte ve bu
flekilde fizyolojik ve patofizyolojik
koflullarda solunumun santral
düzenlenmesi detayl› olarak 
incelenebilmektedir. Deney 
hayvanlar›nda kaslardan ve 
sinirlerden aksiyon potansiyelleri
kaydedilebildi¤i gibi hastalarda 
solunum kaslar›ndan aksiyon
potansiyelleri de 
kaydedilebilmektedir. Ayr›ca,
Anabilim Dal›m›z Egzersiz
Laboratuar›nda sporcularda ve
hastalarda kardiyovasküler egzersiz
testleri yap›ld›¤› gibi, deney 
hayvanlar›nda da egzersiz 
modelleri oluflturulmaktad›r.

Her zaman, bu olanaklar›m›z
ile isteyen TÜSAD üyelerimize
destek verebiliriz. Fizyoloji Çal›flma
Grubumuz amaçlar› do¤rultusunda
ve TÜSAD üyelerinin deste¤i ile
hedeflerini daha ileriye götürmeyi
amaçlamaktad›r.

Prof.Dr. Gülderen Şahin
TÜSAD Fizyoloji Çalışma Grubu

Başkanı
TÜSAD MYK üyesi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD

Fizyoloji Çal›flma Grubu, 
temel bilimlerle klinik 

bilimler aras›ndaki 
bilimsel köprüyü kuruyor.

‹ç Anadolu Bölgesi
fiubesi 
TÜSAD ‹ç Anadolu fiubesi,

336 üyesi ile 3 y›l› aflk›n
süredir faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. fiubemize toplam 12 il ba¤l›
olup üyelerimizin büyük
ço¤unlu¤u Ankara (244 üye),
Kayseri ve Sivas’tand›r.

‹ç Anadolu fiubesi kurulma
karar› “Ankara fiubesi” ad› alt›nda,
A¤ustos 2006’da yap›lan Merkez
Yönetim Kurulu’nda al›nm›fl ve 
kurucu üyeler olarak Prof.Dr. Canan
Hasano¤lu, Doç.Dr. Çi¤dem Biber
ve Doç.Dr. Figen Atalay
görevlendirilmifltir. De¤erli
hocalar›m›z›n çal›flmalar› sonucu
2007 y›l›nda yap›lan ilk genel kurulla
ilk flube yönetim kurulu seçilmifltir.
Haziran 2008’de yap›lan merkez
ola¤an genel kurulunda ise “Ankara
fiubesi” ismi “‹ç Anadolu fiubesi”
olarak de¤ifltirilmifl ve merkezi
Ankara olarak belirlenmifltir. fiubat
2010 tarihine kadar görev yapan ‹ç
Anadolu fiubesinin ilk yönetim 
kurulu 5 kifliden oluflmufl, Prof.Dr.
Canan Hasano¤lu baflkan, Doç.Dr.
Çi¤dem Biber efl baflkan, Doç.Dr.
Figen Atalay genel sekreter,
Uzm.Dr. Ayd›n Y›lmaz mali sekreter,
Doç.Dr. Füsun Ülger üye olarak
görev alm›flt›r. Bu dönemde her biri
oldukça yüksek kat›l›ml› ve baflar›l›
geçen, çeflitli panel ve kurslar 
düzenlenmifltir. Bunlardan baz›lar›;
Aral›k 2007’de Ankara’da “Majör
Tromboemboli ve Trombolitik
Tedavi Paneli”, Haziran 2008’de
Ankara’da “Pulmoner Arteriyel
Hipertansiyon Paneli”, Nisan
2009’da Zonguldak’ta “Noninvaziv
Pozitif Bas›nçl› Ventilasyon Kursu”,
May›s 2009’da Ankara’da “Tütün
Kontrolü ve Sigara B›rakmada
Tedavi Yaklafl›mlar› Paneli”, Haziran
2009’da Ankara’da yap›lan “Akci¤er
Kanserinde Temel Moleküler
Biyoloji Kursu”dur. 

fiubat 2010’da Ankara’da
Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs
Cerrahisi E.A.H.’de yap›lan 2. genel
kurulda ‹ç Anadolu fiubesi’nin yeni
yönetim kurulu seçilmifltir. Yönetim
kurulunun ilk toplant›s›nda Ufuk
Ü.T.F. Gö¤üs Hastal›klar› A.D’dan
Prof.Dr. Meral Gülhan baflkan,

Ankara Ü.T.F. Gö¤üs Hastal›klar›
A.D.’dan Doç.Dr. Gökhan Çelik 2.
baflkan, Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›
E.A.H.’den Dr. Sibel Alpar genel
sekreter, Gazi Ü.T.F, Gö¤üs
Hastal›klar› A.D.’dan Dr. Müge
Aydo¤du mali sekreter, Atatürk
Hastanesi E.A.H.’den Dr. Ayflegül
Karalezli üye olarak görev alm›flt›r.
Yeni yönetim kurulu derne¤imizin
tüm bilimsel aktivitelerini yürütecek
olan “TÜSAD AKADEM‹”’nin
kurulmufl olmas› nedeni ile bu
dönemde aktivitelerinin genel 
format›nda bir önceki döneme göre
de¤ifliklik yapm›flt›r. ‹lkbahar, 
sonbahar ve k›fl döneminde olmak
üzere y›lda toplam 3 kez flube
toplant›s› yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Bu toplant›lar›n flubemize ba¤l› farkl›
illerde yap›lmas› planlanm›flt›r.
Toplant›lar›n Ankara d›fl›nda
yap›lmas›n›n amac› flubemize ba¤l›
di¤er illerdeki meslektafllar›m›zla
daha yak›n olmak, bilimsel paylafl›m
d›fl›nda sosyal paylafl›m› da
gerçeklefltirebilmektir.
Meslektafllar›m›za yönelik bu
toplant›lar d›fl›nda halka ve toplum
sa¤l›¤›na yönelik e¤itici toplant›lar da
planlanmaktad›r. Yeni yönetim 
kurulu göreve geçtikten sonra, k›sa
süre içinde ilk flube toplant›s›n›n
haz›rl›klar›n› bitirmifltir. 2010 y›l›nda
flubemize ba¤l› de¤iflik illerde
(Konya, Eskiflehir, Kayseri)
toplant›lar planlanmakta olup,
haz›rl›klar› devam etmektedir.

Yeni yönetim kurulu olarak
hedefimiz, tüm üyelerimizin deste¤i
ile verimli ve baflar›l› bir dönem
geçirmek ve flubemizin daha da
güçlenmesi sa¤lamakt›r.

Prof.Dr. Meral Gülhan, 
TÜSAD ‹ç Anadolu (Ankara)
fib. Yönetim Kurulu Baflkan›

Ufuk Ü.T.F. Gö¤üs
Hastal›klar› A.D.

TÜSAD Ege Bölge
fiubesi Toplant›s›
12.06.2010 tarihinde
Pamukkale Üniversitesi
Gö¤üs Hastal›klar› 
ABD ile ortak olarak
organize edilerek
Pamukkale Richmond
Hotel'de 40 civar›ndaki
kat›l›mc› ile
gerçekleflmifltir.

Toplant›n›n ilk 
oturumunda Pamukkale Gö¤üs
Hastal›klar› ABD ö¤retim üyeleri
Hipersensitivite pnömonisini
tart›flm›flt›r. ‹kinci oturumda ise
‹SSGHH’den konuflmac›lar “KOAH
Hastalar›ndaki Dispneyi Daha ‹yi 

Anlamak” bafll›kl› oturumda dispne
fizyopatolojisi ve KOAH olgular›nda
Dispneye terapötik yaklafl›m ve
yaflam kalitesi konular› ele al›nm›flt›r.
Üçüncü oturum her 3 ünitenin
ilginç olgular›n›n tart›fl›ld›¤› 
platformla tamamlanm›flt›r.

TÜSAD Ege fiubesi
Denizli Toplant›s›



n sayfa 7 solunum aktüel güncel

Kad›nlar tütün ve tütün 
üreticilerinin ana hedefidir;
bilinçli olmak zorunday›z. Bir

kad›n›n sigaraya bafllamamas› ya da
b›rakmas› sadece onun de¤il
toplumun sigara mücadelesine 
olumlu etki eder. fiimdi harekete
geçme zaman›d›r. Sigaras›z, sa¤l›kl›
bir dünya için sigaras›z kad›nlar çok
önemli bir hedeftir.

Bilindi¤i gibi Dünya Sa¤l›k
Örgütü (DSÖ) 31 May›s’lar›n
‘Sigaras›z Dünya Günü’ olarak 
kutlanmas›n› önermektedir.
Erkeklerin sigara içme oranlar›n› 
yükselten ve bununla 
yetinmeyen firmalar, nispeten 
daha düflük oranlarda sigara 
tükettikleri için sald›r›lar›n› yeni hedef
kitleleri kad›nlar üzerinde

yo¤unlaflt›rm›fllard›r. 
Bu konuya dikkat çekmek
amac›yla, her y›l sigara ile 
ilgili bir konuyu ana tema 
olarak belirleyen DSÖ bu y›lki
konuyu ‘Sigara Endüstrisinin
Hedefi: Kad›n’ olarak 
belirlemifltir.

Dünyadaki 1 milyardan
fazla sigara içicisinin yaklafl›k
%20’sini kad›nlar 
oluflturmaktad›r. Bu 
baz› ülkelerde art›fl 
göstermektedir. Ülkemizde
kad›nlar aras›nda sigara içme
s›kl›¤› %15.2 iken bu oran 
25-34 yafl grubunda %22.4’e
ç›kmaktad›r Yeni kullan›c›lar›n
ortaya ç›kmas› tütün 
endüstrisine yeni müflteriler
kazand›r›rken, sa¤l›k aç›s›ndan
bak›ld›¤› zaman her yeni içici ile
birlikte tütüne ba¤l› erken
ölümlerin ve sakatl›klar›n da
art›fl› anlam›na gelmektedir.

TÜSAD Tütün Kontrolü
Çal›flma Grubu olarak bu y›l 31
May›s’ta DSÖ’nün önerileri 
do¤rultusunda Kad›n konusunu
ön plana alarak bir afifl ve bas›n
bildirisi haz›rlad›k. Ayr›ca yine
Çal›flma Grubumuz taraf›ndan
haz›rlanan hastalara yönelik
Sigara Broflürünün de 31
May›s’tan önce bas›m›n› 
gerçeklefltirip afifllerimizle 
birlikte tüm Türkiye’ye da¤›tt›k.

31 May›s günü ise TÜSAD
Tütün Kontrolü Çal›flma
Grubu olarak Pfizer Firmas› ve
Carousel Al›flverifl Merkezi
iflbirli¤i ile Carousel AVM’de
bir bas›n toplant›s› ve halka
yönelik e¤itim çal›flmas› 
gerçeklefltirdik.

Yapt›¤›m›z etkinlikler bas›nda
oldukça genifl yer buldu.

TÜSAD olarak akci¤er sa¤l›¤›
aç›s›ndan en önemli konulardan biri
olan sigara konusunda toplumu 
bilinçlendirme ve insanlar›m›z›
sigaradan uzak tutmaya yönelik 
etkinliklerimizi bugüne kadar oldu¤u
gibi bundan sonra da sürdürmeye
devam edece¤iz.

Dumans›z günler dile¤iyle…

Prof. Dr. Tunçalp Demir
TÜSAD Tütün Kontrolü

Çal›flma Grubu Baflkan›

31 May›s Sigaras›z Dünya
Günü TÜSAD Aç›klamas›

TÜSAD
Gö¤üs

Cerrahisi
Koordinasyon

Kurulu
Oluflturuldu 

n Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği çatısı

altında oluşturulan Göğüs
Cerrahisi Koordinasyon
Kurulu çok kısa bir süre önce
kuruluşunu tamamlamıştır.

Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu’nun
geçici yönetim kurulu ilk
toplantısında görev dağılım
yapmış ve Prof.Dr. Levent
Elbeyli Başkan, Prof.Dr. Kamil
Kaynak Başkan Yrd., Doç.Dr.
Adnan Sayar Sekreter, Doç.Dr.
Cumhur Sivrikoz, Doç.Dr.
Celal Tekinbaş ve Doç.Dr.
Soner Gürsoy üye olarak
görev almışlardır.

Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu TÜSAD
yapısı içinde Göğüs
Cerrahisinin, Göğüs
Hastalıkları ve Solunum
Hastalıkları bütününde 
fizyolojisinden başlayarak,
tanısından tedavisine bilimsel
yakın işbirliğini, araştırma ve
eğitim alt yapısını geliştirmeyi
hedeflemektedir. 

TÜSAD bünyesinde Göğüs
Cerrahisi Koordinasyon
Kurulunu oluştururken; genç
Türk bilim ve meslek
insanlarının önünü açmak,
araştırma ve bilimsel çalışma
olanakları geliştirmek,
uzmanlık eğitimi alan genç
meslektaşlarımızın kendi
uzmanlık alanları ile yakın
işbirliği içinde olması gereken
bilim alanları ile işbiliğini
geliştirmesi amaçlandı. 

TÜSAD 32. ulusal Kongresi
SOLUNUM 2010’da geçici
yönetim kurulu 
koordinatörlüğünde Göğüs
Cerrahisi Koordinasyon
Kurulu’nun yönetim kurulu
seçimleri yapılacaktır. TÜSAD
üyesi arkadaşlarımızı 
koordinasyon kurulumuza üye
olmalarını ve yeni projelerde
birlikte olmaktan mutuluk 
duyacağımızı belirtmek isteriz.

Prof.Dr. Levent Elbeyli
TÜSAD MYK Üyesi

TÜSAD Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu

Geçici Yönetim Kurulu
Başkanı

S‹GARA ÜRET‹C‹LER‹N‹N
HEDEF‹NDE ARTIK KADIN VAR

31 May›s 2010 
Sigaras›z Dünya Günü 
TÜSAD Bas›n Bildirisi 
TÜSAD, 31 May›s Sigaras›z

Dünya Günü’nde, her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da dünya üzerinde yayg›n
flekilde kullan›lan sigaran›n ve di¤er
tütün ürünlerinin içimindeki 
zararlara dikkat çekmeyi amaçlad›.
Sigara üreticilerininin son y›llarda
kad›n› hedeflemesini gündeme
getirmek amac›yla 2010 y›l›
Sigaras›z Dünya Günü Slogan›
olarak “Sigara Endüstrisinin Hedefi
Kad›n”› benimsedi.

Tütün, 2010–2011 y›l› içinde 
1 milyon insan›n ölmesine sebep
olacak ve yeni içiciler ile bu say›
giderek de artacakt›r. Bu say›larda
kad›nlar›n oran› giderek
artmaktad›r. Erkeklerin sigara içme
oranlar›n› yükselten ve bununla 
yetinmeyen firmalar, nispeten daha
düflük oranlarda sigara tükettikleri
için sald›r›lar›n› yeni hedef kitleleri
kad›nlar üzerinde yo¤unlaflt›rm›fllard›r.
Dünya çap›nda salg›n halinde
büyüyen hastal›k halindeki sigara
içicili¤i ve zararlar›na dikkati 
çekebilmek için bu sene belirlenen
hedefimiz kad›nlar›m›z, k›zlar›m›z ve
annelerimizin bu konudaki 
dikkatlerini çekebilmek ve onlar›
bilinçlendirebilmektir.

Kad›n sa¤l›¤›, bireysel olarak
kad›n›n kendi sa¤l›klar›n› temsil
etmekten öte, kad›n do¤urganl›¤›
nedeniyle gelecek nesillerin
sa¤l›klar›n› da etkilemektedir.
Üretken ve de do¤urgan olan
kad›n, bir toplumun geliflmesinde
ve de gelece¤inde önemli bir 
konumdad›r. Annelik görevinin
getirdi¤i örnek olma rolüyle de
toplumun gelecek nesillerinin
davran›fllar›n› etkilemektedir. Bu
yönden bakt›¤›n›z zaman tütün
endüstrisinin pazarlama taktiklerinin
kendileri aç›s›ndan ne kadar verimli
sonuçlara yol açaca¤›n› rahatl›kla
görebilmekteyiz. Toplum 
bilinçlendirilmesi aç›s›ndan
bakt›¤›m›z zaman ise kad›nlar›m›z›n
ellerinde tuttuklar› sigaran›n
duman›n›n sadece bireysel
sa¤l›klar›na de¤il, toplumsal 
özentiye ve gelecek nesillerin
sa¤l›klar›na da do¤rudan yay›ld›¤›n›
fark edebiliyoruz.

Kad›nlar aras›nda h›zla yay›lan
tütün salg›n›n›n kontrol alt›na
al›nmas› tütün ile mücadele 
stratejisinin en önemli hedefidir. 
Bu amaçla, Dünya Sa¤l›k Örgütü,
“2010 y›l› Dünya Tütüne Hay›r
Günü” ile tütün endüstrisinin
pazarlama taktiklerine karfl›
kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n 
dikkatlerinin çekilmesi ve 
bilinçlendirilmesini amaçlam›flt›r. 

Bilindi¤i gibi sigara k›s›rl›¤›n en
önemli nedenlerinden biridir ve
gebelik s›ras›nda sigara içimi ise
düflük ve ölü do¤um riskini 2 kat
art›rmaktad›r. Ayr›ca gebeliklerinde
sigara içen annelerin bebeklerinde
do¤umsal kalp hastal›klar› riski 
artmakta, do¤um tart›lar› daha

düflük olmaktad›r. Yine bu bebeklerde
yaflam›n ileri döneminde hiperaktivite
daha s›k görülmekte ve zeka düzeyleri
daha düflük olmaktad›r.

‹çimi hafif, nikotin oran› azalt›lm›fl,
zarif görünümlü, fl›k paketlerde, güzel
ve al›ml› kad›nlar›n elinde, güçlü, 
ayaklar› üzerinde duran kad›n›n tercihi

fleklinde gösterilerek 
pazarlanmaya çal›fl›lan ve 
k›smen de baflar›l› olunan sigara 
flirketlerinin taktiklerine yenik
düflmemek gereklidir. Tütün ve tütün
ürünlerinden tüm k›zlar›m›z›,
kad›nlar›m›z›, annelerimizi 
korumam›z gereklidir. 
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TÜSAD Solunum Hastal›klar› Alan
SOLUNUM 2010, 40. Y›l›m›z›n

En Önemli Etkinli¤i Olacak

SOLUNUM 2010 Kat›l›mc›lar› Hem Bilimsel Programla Zenginleflecekler Hem de
Gloria Golf Otel’in Eflsiz Olanaklar›ndan Yararlanma ‹mkan› Bulacaklar

nn Her y›l geliflen ve de¤iflen
kongreler yaflan›yor. SOLUNUM
2010, SOLUNUM 2009'dan ne
yönlerde farkl›l›klar içeriyor?

SOLUNUM 2010’un en büyük
özelli¤i; derne¤in 40. y›l›n› kutluyor
olmas›d›r. Bundan dolay› hem 
bilimsel program›m›z› hem de sosyal
program›m›z› mümkün oldu¤unca
zengin tutmaya çal›flt›k. Bu y›l her
zamankinden daha fazla say›da
yabanc› konuflmac› programda yer
al›yor. Bilimsel program içinde her y›l
oldu¤u gibi kongrenin birinci
gününde dokuz kurs planlanm›flt›r.
Bu kurslardan biri Avrupa Bronkoloji
ve Giriflimsel Pulmonoloji Derne¤i
di¤eri de Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤i ile ortak 
gerçeklefltirilecektir. 

nn SOLUNUM 2010'a
kat›lacak olan hekimler kongrede
neleri bulacaklar?

Kongrenin ilk günü farkl› 
salonlarda hepsi tam gün olmak
üzere dokuz adet kurs programland›.
Kurslar›m›z;
1. Tan›dan Tedaviye Giriflimsel

Bronkoskopi Kursu 
(TÜSAD & EAB Ortak Kurs)

2. Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi
Yaklafl›m

3. Solunum Fonksiyon Testleri Kursu
4. Difüz Parankimal Akci¤er

Hastal›klar› Radyolojisi Kursu
(TÜSAD-Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤i Deste¤i ile)

5. Ekokardiyografi Kursu

6. Mekanik Ventilasyon
Kursu

7. Klinik Epidemiyoloji
Kursu

8. Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu Tan› ve
Tedavisinde Pratik
Uygulamalar Kursu

9. Sigara B›rakma
Yöntemleri Kursu 
Bunun d›fl›nda 

bilimsel program›m›z 3
gün boyunca, 4 paralel
oturum biçiminde
derne¤imizin 13 çal›flma
grubu ve iki koordinasyon
kurulunun birlikte
oluflturdu¤u paneller,
yuvarlak masa toplant›lar›,
karfl›t görüfl oturumlar›, interaktif
olgu sunumlar›, uzman›ndan 
konferanslar, sadece uzmanl›k 
ö¤rencilerinin yönetip sundu¤u
uzmanl›k ö¤rencisi oturumlar›, yine
sonunda ödülleri olan uzmanl›k
ö¤rencilerine has yar›flma format›nda
oturumlar, firma destekli 
sempozyumlar olarak gerçekleflecek.

Bu y›l kongremize kat›lacak
yabanc› misafirlerimizin baz›lar›;
U.Costabel, W.Wicia, G.Raghu,
P.Klepetko, C.Bolliger, S.Gasparini,
J.Jett gibi yak›ndan tan›d›¤›m›z 
isimlerdir.

nn TÜSAD'›n 40. y›l›n› 
kutlamas› SOLUNUM 2010'a
nas›l yans›yacak?

Bu y›l TÜSAD’›n kuruluflunun

40. Y›l› olmas›
nedeniyle bir oturumu
sadece Gö¤üs
Hastal›klar›nda 
40. y›l olarak ay›rd›k.
Burada, Gö¤üs
Hastal›klar›n›n
TÜSAD ile geçen 
40. y›l›n›n nostaljisini,
farkl› aç›lardan bu
y›llar› yaflam›fl
hocalar›m›z ile birlikte
oluflturmaya
çal›flaca¤›z. Ayr›ca
Derne¤imize ve Gö¤üs
Hastal›klar›na emek
vermifl, flimdi aram›zda
olmayan iki de¤erli
hocam›z›n “Prof.Dr.

Meliha Terzio¤lu” ve “Prof.Dr. Rauf
Sayg›n” onuruna düzenledi¤imiz iki
oturumda geçmiflten bugüne bilgi
yolculu¤u yapacak ve bu oturumlarda
genç araflt›rmac›lar›m›za 40. y›l Bilim
Ödüllerini verece¤iz. Yine, bu y›l
emekli olan de¤erli hocalar›m›z
“Prof.Dr. Müzeyyen Erk” ve
“Prof.Dr. Türkan Tatl›c›o¤lu” 
onuruna düzenledi¤imiz iki bilimsel
oturumumuz bulunmaktad›r.

nn Kongre'nin sosyal 
program›nda neler var? 

Kongre sosyal program› geçen y›l
oldu¤u gibi bu y›l da kat›l›mc›lar›
fazlas›yla tatmin edecek. Kongrenin
sosyal program›, geleneksel aç›l›fl 
program› sonras›ndaki müzik ziyafeti
ile bafllayacak, gün boyunca de¤iflik

sürprizlerle devam 
edecek. Bu sürprizlerden
biri de geçti¤imiz y›l 
kongrelerde yapt›¤›m›z
foto¤raf yar›flmas›. Ayr›ca,
Kongre’nin 3. günü
akflam› müzik dünyam›z›n
ünlü bir ismi de bizlerle
birlikte olacak ve dört
gün boyunca bilimsel 
etkinliklerle yorulan
kat›l›mc›lar›m›za 
unutulmaz bir gece 
yaflatacak. 

nn 2010'un Dünya
Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›
olmas›, SOLUNUM
2010'a nas›l yans›yacak?

Akci¤er hastal›klar›n›n dünyan›n
nüfusunu tehdit eden önemli bir
sorun oldu¤una dikkat çekmek için
akci¤er sa¤l›¤› ve hastal›klar› ile 
ilgilenen uluslararas› kurulufllar 
2010 y›l›n› Dünya Akci¤er Sa¤l›¤›
Y›l› olarak ilan ettiler. Bizim de 
kuruluflumuzun 40. y›ldönümü. Bu
nedenle 32. Ulusal Kongre’mizin
çeflitli oturumlar›nda ve genel 
konsept içinde Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›’na
özel bir vurgu yap›lacak. 

nn Yaklafl›k kaç kat›l›mc› 
bekleniyor?

Kat›l›mc› say›s›m›z› her y›l biraz
daha art›r›yoruz. Bu y›l kongremize
yaklafl›k 1500 kiflinin kat›lmas›n› 
bekliyoruz.

nn TÜSAD Kongreleri 
solunumla ilgili çok çeflitli bilim

dallar›n›n mensuplar›n› biraraya
getirmesi ile tan›n›yor. Bu 
kongrede de gelenek sürüyor mu?

Bu kongrede de daha önce
oldu¤u gibi Gö¤üs Hastal›klar›,
Fizyoloji, Gö¤üs Cerrahisi, Çocuk
Hastal›klar›, Anestezi ve
Reanimasyon, Aile Hekimli¤i gibi
farkl› uzmanl›k dallar›n› biraraya
getirme gelene¤imiz devam 
etmektedir.

nn Bu kongre'de gerçekleflecek
bir “ilk” ya da çok farkl› bir 
uygulama var m›?

Bizim için önemli bir ilk bu 
kongrede gerçeklefliyor. Alan›m›za
önemli hizmetler vermifl olan 
Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu 
ve Prof.Dr. Rauf Sayg›n 
Bilim Ödülleri’ni ilk kez bu 
kongrede verecek ve geleneksel 
hale getirece¤iz.

Doç.Dr. Filiz Koşar
SOLUNUM 2010
Kongre Başkanı

Gloria Golf
Resort
Otel’in
toplant›
salonlar›
(üstte)

Bilimsel içeri¤i son derece
zengin bir kongre olan
TÜSAD’›n 32. Ulusal
Kongre’si için, geçti¤imiz y›l
düzenledi¤imiz kongre
s›ras›nda ald›¤›m›z geri
bildirimlerden de yola ç›karak
Antalya Belek’te bulunan
Gloria Golf Otel’i seçtik.
Akdeniz’in eflfliz k›y›lar›ndan
birinde Belek’in en güzel
sahilinde yer alan Gloria Golf
Otel, ayn› zamanda tesisin
neredeyse tümünü kaplam›fl

olan a¤açlar›yla da bölgenin
akci¤erleri olma görevini
üstleniyor. Kumsalla otel
aras›nda yer alan ›rmak da,
tesise ayr› bir özellik kat›yor.
Tesisin büyük toplant› 
salonlar› ise, genifl kat›l›ml›
oturumlar için ideal bir
mekan oluflturuyor. Hem
bilgilerimizi tazelemek hem

de biraz nefes almak
için, sizleri bu y›l ki
kongremize 
bekliyoruz...

Solunum 2010 Kurslar
l Tan›dan Tedaviye Giriflimsel

Bronkoskopi Kursu 
(TÜSAD & EAB Ortak Kurs)

l Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi
Yaklafl›m

l Solunum Fonksiyon Testleri
Kursu

l Difüz Parankimal Akci¤er
Hastal›klar› Radyolojisi Kursu

(TÜSAD-Türk Toraks
Radyolojisi Derne¤i Deste¤i ile)

l Ekokardiyografi Kursu
l Mekanik Ventilasyon Kursu
l Klinik Epidemiyoloji Kursu
l Obstrüktif Uyku Apne 

Sendromu Tan› ve Tedavisinde
Pratik Uygulamalar Kursu

l Sigara B›rakma 
Yöntemleri Kursu

PANELLER

l Evreleme ve yan›t de¤erlendirme
yöntemleri

l Sarkoidoz: Tan›dan tedaviye
tart›fl›lanlar

l Ast›ml› hastada tan›, tedavi ve
takip kriterleri nas›l olmal›?

l Suya dalmada ve yüksek irtifada
akci¤erler

l Yo¤un bak›mda özel durumlar
l Son dönem KOAH’ta destek

tedavisi
l Ben nas›l Yap›yorum
l Küresel iklim de¤iflikli¤i ve 

solunum sistemine etkileri
l Bronflektaziye multidisipliner

yaklafl›m
l Ülkemizde çevresel ve mesleki 

lifsel maruziyetler
l Çocukluktan eriflkine kistik

fibrozis :Olgular eflli¤inde
l KOAH’da havayolu 

fizyopatolojisi ve klinik yans›mas›
l Plevral güncelleme
l ARDS’nin mekanik ventilasyon

d›fl› tedavisi
l Obstrüktif uyku apne sendromu

(OSAS) tan› ve tedavisinde
tart›flmal› konular

l N2 Hastal›kta yaklafl›m
l Çocuktan eriflkine olgularla

domuz gribi neler ö¤rendik

SOLUNUM 2010’DA NELER VAR?

KONGRE PROGRAMI

devam› sayfa 10’da
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n›n›n En Büyük Kongresine Haz›r

Ülkemizde her y›l giderek artan
s›kl›kta kongreler düzenlenmekte.
Gö¤üs hastal›klar› alan›nda ülkemizin
ilk bilimsel meslek kuruluflu olan
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD) 40. y›l›na denk
gelen SOLUNUM 2010 
kongresinin, üyelerimizin ve tüm
kat›l›mc›lar›n be¤enisini kazanmaya
aday bir kongre olmas› için yo¤un bir
çaba içindeyiz. Kongre 20-24 Ekim
2010 tarihinde Antalya’da Gloria
Golf Resort Otelde yap›lacak. 
Kongre komitesi taraf›ndan “Bilimsel
Komite Baflkanl›¤›” gibi onurlu bir
görevin taraf›mca yap›lmas›
önerildi. Bu onurlu görevde yaln›z
olmayaca¤›m›, son derece donan›ml›
ve çal›flkan bir grupla birlikte
çal›flaca¤›m› bildi¤im için hiç
düflünmeden görevi kabul ettim.

Türkiye’nin alan›nda en eski ve
köklü derne¤i olan Türkiye Solunum
Araflt›rmalar› Derne¤i’nin 32. Ulusal
Kongresi olan SOLUNUM 2010’un
Gö¤üs Hastal›klar› alan›nda flimdiye
kadar yaflad›¤›m›z kongreler içinde
özel bir yeri oldu¤una inan›yoruz.

Bilimsel ve sosyal aç›dan
biraz daha ileriye tafl›ma 
misyonu ile çal›flmaya bafllad›k.
Web sayfam›zda yay›nlad›¤›m›z anket
ile ön görüfller sa¤lad›k. Çal›flma 
gruplar› ile yap›lan toplant›larda 
kongremiz bilimsel ve sosyal 
program› flekillenmeye bafllad›.
Kongre kat›l›mc›lar›na bilimsel aç›dan
tatmin edici, sosyal aç›dan da 
doyurucu bir kongre program›n›
yurtd›fl› ve yurtiçinden hocalar›m›zla
birlikte sunmaya gayret ettik.

SOLUNUM 2010’da TÜSAD,

40. y›l›n› kongrede özel bir oturumla
sizlerle paylafl›yor olacak. Bilimsel
programa k›saca göz atacak olursak
kongremizin ilk gününde e¤itim
sürecindeki meslektafllar›m›za yönelik
9 farkl› konuda “Mezuniyet Sonras›
Kurslar” düzenlenecek. Bu 
kapsamda, Giriflimsel pulmonoloji
çal›flma grubunca planlanan, Avrupa
Bronkoloji ve Giriflimsel Pulmonoloji
Derne¤i (EAB) ile ortak “Tan›dan

Tedaviye Giriflimsel Bronkoskopi
Kursu”, Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤i koordinatörlü¤ünde “Difüz
Parankimal Akci¤er hastal›klar›
Radyolojisi Kursu”, Gö¤üs 
cerrahisine yönelik “Hava Yolu
Yönetiminde Cerrahi Yaklafl›m
Kursu” yap›lacak. Di¤er kurslar›m›z
ise: “Solunum Fonksiyon Testleri
Kursu”, Gö¤üs Hastal›klar› 
uzmanlar›na yönelik “Ekokardiyografi
Kursu”, “Mekanik Ventilasyon
Kursu”, “Klinik Epidemiyoloji
Kursu”, “Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu Tan› ve Tedavisinde Pratik
Uygulamalar Kursu”, ve “Sigara
B›rakma Yöntemleri Kursu” fleklinde 
planlanm›flt›r.

‹zleyen günlerde ise panel, 
konferans, olgu sunumlar›, karfl›t
görüfl, yuvarlak masa oturumlar›na
yer verilecektir. 

28 panel, 5 yuvarlak masa, 5
konfrerans, 6 mini konferans, 3 karfl›t
görüfl ve olgu sunumlar›
oturumlar›na ek olarak C.Bolliger, J.
Janssen ve C. Leguale gibi
yurtd›fl›ndan gelen bilim adamlar›n›n

“Ben nas›l yap›yorum- How I do It”
panelinde sunumlar›n› ve kendilerinin
uygulama tekniklerini video sunumu
fleklinde yapacaklar. 

SOLUNUM kongrelerinin çevre
duyarl›l›¤›n›n bir parças› olarak 
SOLUNUM 2009’da bafllat›lan
e-poster uygulamas›n› bu 
kongrede de sürdürece¤iz. 

Kongremizde uzmanl›k
ö¤rencilerinin oturum baflkanl›¤›nda
2010 y›l›n›n önemli makalelerini yine
uzmanl›k ö¤rencileri taraf›ndan
sunulacak ve tart›fl›lacakt›r.

SOLUNUM 2010’da kongre
organizasyon komitesi 3 adet sözel
bildiri ve poster ödülü koydu. Küçük
ama anlaml› ödüllerin genç
araflt›rmac›larda motivasyonu
art›raca¤›n› düflünüyoruz.

Akdeniz bölgesinin ikliminin 
en güzel oldu¤u Ekim ay›nda çok
k›ymetli zaman›n›z› SOLUNUM
2010 için ay›rman›z ve ölçülü sosyal
aktivite, be¤enece¤inizi umdu¤umuz
bilimsel program ile Antalya-Belek’te
sizlerle birlikte olmak bizleri 
mutlu edecektir.

Bilimsel ‹çeri¤i Zengin Bir Kongre Olacak
Kongrenin
program›n›
yaparken,

web
sayfam›zdan

yay›nlad›¤›m›z
anket

sonuçlar›ndan
yararland›k.

Prof.Dr. Ahmet ILGAZLI
SOLUNUM 2010 Bilimsel Komite Başkanı

Prof.Dr. Meliha 

Terzio¤lu Kimdir?

Türkiye Solunum
Araflt›rmalar› Derne¤i’nin kurucu
üyelerinden olan ve Derne¤in ilk
baflkan› olarak 24 y›l süre ile
görevini sürdüren Prof.Dr.
Meliha Terzio¤lu, 1915 y›l›nda
Soma’da dünyaya geldi. ‹stanbul
Amerikan K›z Koleji, burslu
olarak Wellesley College (U.S.A)
ve Yale University Medical School
ve daha sonra Columbia University Medical
Center ve Cold Spring Harbor Marine
Biological Laboratory yaz okullar›n› takiben
‹sviçre Bern Üniversitesi Fizyoloji
Enstitüsü’nde 5 ay süre ile direktör Prof.Dr.
H. Von Muralt ile çal›flt›. 

1938 de ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü’nde Prof.Dr.
H.Winterstein’in direktörlü¤ünde asistanl›¤a
bafllam›fl, 1944’de Doçent, 1949’da Profesör
olmufltur. 1967’de Cerrahpafla T›p Fakültesi’ne
geçerek, Fizyoloji ve Biofizik Kürsüsü Baflkan›,
Cerrahpafla T›p Fakültesi Yönetim Kurulu
Üyesi ve daha sonra Temel T›p Bilimleri
Bölümü Baflkan› olarak görevini sürdürmüfltür.
TÜBA üyesi de olan Prof.Dr. Terzio¤lu,
emeklili¤ini takiben 1984-1992 y›llar› aras›nda
Sözleflmeli Profesör olarak çal›flm›fl ve ‹stanbul 
Üniversitesi’ne 57 y›l hizmet vermifltir.
Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu yurt d›fl›
ba¤lant›lar›na önem veren bir ö¤retim üyesi
idi. 1988’de "Cambridge International
Biographical Center" taraf›ndan yay›nlanan
“Foremost Women of Twentieth Century”
adl› 1. cildde binden fazla kad›n›n biyografileri
içinde 35 kad›na 1. Cilt ithaf edilmifl; Prof.Dr.
Meliha Terzio¤lu’nun biyografi ve resimleri
kitab›n bafl›nda yer alm›fl ve kendisine;
Solunumun santral ve periferik kontrol
mekanizmalar›, Hipokside eritropoez düzen-

leme mekanizmalar›,
Yüksekli¤e adaptasyon
mekanizmalar› ile ilgili
çal›flmalar›ndan dolay› bir
"fleref sertifikas›"
gönderilmifltir. Ayr›ca bir
örne¤i ile resim ve biyografisi
"Cambridge International
Biographical Center" de
as›lm›flt›r. TÜSAD Baflkan›
Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu’nun
Avrupa Solunum Klinik
Fizyolojisi Derne¤i’nde

(SEPCR) 1973-1977 tarihleri aras›nda
Yürütme Komitesi Üyeli¤i ve 1977-1981 tar-
ihleri aras›nda 2. Baflkan, 1981-1986 Electoral
Committee Üyesi olarak görev yapmas›, bu
dernekle ve Avrupa Pnömoloji Derne¤i (SEP)
ile bilimsel bak›mdan iliflkilerin kuvvetlenme-
sine katk›da bulunmufltur.

Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu tüm akademik
yaflant›s›nda yönetici, e¤itici ve araflt›rmac›
olarak aktif bir flekilde çal›flm›fl ve 14 Mart
1995 tarihinde doktora verdi¤i günün akflam›
vefat etmifltir.

Prof.Dr. Rauf 

Sayg›n Kimdir?

Prof.Dr. Rauf Sayg›n 1914
y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
1939’da ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi’nden mezun
oldu. 1945’te ‹ç Hastal›klar›
Uzman› oldu, 1948’de Ordu
Yüksek Verem Uzman›
unvan›n› ald› ve Çaml›ca Askeri
Sanatoryumu’nda klinik flefi
olarak görevlendirildi. 1949’da
Isviçre Davos ve Zürih’te akci¤er fonksiyon
testler ve bronkoskopi konular›nda çal›flt›.
Daha sonra Duesseldorf’ta tüberküloz,
Marsilya’da bronkografi, Londra’da Cerrahi
Klini¤i’nde bronkoloji alan›nda çal›flmalar›na
devam etti.

Akademisyen olma amac›yla 1953’te
Çaml›ca Askeri Hastanesi’nden istifa ederek
‹stanbul Üniversitesi Fitizyoloji Klini¤i’nde
çal›flmaya bafllad›. 1954’te doçent oldu. 

1963’te Profesör ünvan›n› ald›, 1964’te

Istanbul Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Pnömo-Fitizyoloji
Kürsüsü Baflkan› oldu. Ayn›
zamanda ‹stanbul Üniversitesi
Senatosunda Senatör, Adli T›p
Kurumu Baflkanl›¤›’nda Kurul
Üyesi görevlerinde bulundu.

1970 y›l›nda Prof.Dr. Meliha
Terzio¤lu ve ileri gelen 
akademisyenlerle birlikte sol-
unum alan›nda multidisipliner
yaklafl›mla akademik çal›flmalar
yapmak amac›yla Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i (TÜSAD)
kurucusu oldu ve ilk yönetim kurulunda ikinci
baflkan olarak görev ald›.

1981 y›l›nda Yüksek Ö¤retim Kuruluna
(YÖK) üye olarak atand›. O y›llarda Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹ç Hastal›klar›n›n
yan dal›na dönüfltürülmüfl ancak YÖK üyesi
olan hocam›z›n gayretleriyle 1983’te tekrar
Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal› hüviyetine
kavuflmufltur.

Prof.Dr. Rauf Sayg›n akademik yaflam›
süresince TÜSAD’›n tüm bilimsel
faaliyetlerinde görev alm›fl, tüberküloz
savafl›nda, ülkemizde bronkoskopi,
bronkografi ve solunum fonksiyon test-
lerinin geliflmesinde öncü olmufltur.
Transbronflial mediasten ve hilus lenf
bezleri ponksiyonu için özel olarak
“Sayg›n” ad›yla an›lan 
transbronfliyal aspirasyon i¤nesi
gelifltirmifltir. Bu i¤ne Storz firmas›
taraf›ndan üretilmifltir. 

‹dealist, mükemmeliyetçi, kararl›,
hümanist ve otoriter bir yap›ya sahip
olan Prof.Dr. Rauf Sayg›n her zaman
analitik düflünen, sebep sonuç iliflkisini
irdeleyen mükemmel bir klinisyen ve
pek çok akademisyenin yetiflmesini
sa¤layan, ekol yaratan yeri 
doldurulamaz hocalardan biri 
olarak an›lacakt›r. 

TÜSAD 40. Y›l Bilim Ödülleri Gö¤üs TÜSAD 40. Y›l Bilim Ödülleri Gö¤üs 
Hastal›klar› Alan›n›n Duayenleri Ad›na VeriliyorHastal›klar› Alan›n›n Duayenleri Ad›na Veriliyor

Göğüs Hastalıkları
Uzmanlık Dalında Türkiye’nin
en eski derneği olan Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği
(TÜSAD)’ın kuruluşunun
40.yılını kutlamanın onurunu
yaşadığımız 2010 yılında
gerçekleştireceğimiz 
SOLUNUM 2010 Kongresi
içinde yer alacak 40.Yıl 
etkinlikleri sırasında solunum
alanında çalışan bilim insan-

larını desteklemek, onların
başarılarını kamuoyu ile
paylaşmak ve daha büyük
başarılara imza atmalarını
sağlayabilmek için, solunum ile
ilgili temel bilimler alanında
“Prof.Dr. Meliha Terzioğlu Bilim
Ödülü” ve klinik çalışmalar
alanında “Prof.Dr. Rauf Saygın
Bilim Ödülü” adıyla iki ayrı ödül
verilecektir. 

Solunum hastalıkları

dalında çalışan tüm bilim 
insanlarının nitelikli
çalışmalarını TÜSAD için
anlamı ve değeri çok büyük
olan bu onur ödülleri için
başvurmaya davet ediyoruz.
Katılım koşulları ile ilgili 
ayrıntılı bilgi web sitemiz 
www.solunum.org.tr ‘de
bulabilirsiniz.

Saygılarımızla 
TÜSAD MYK

(1914 – 2003)(1915-1995)

Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu Bilim Ödülü Prof.Dr. Rauf Sayg›n Bilim Ödülü
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PANELLER

l Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon:
Yeni Yaklafl›mlar

l Kompleks kardiyopulmoner olguda
yaklafl›m

l Hastane Kökenli pnömoniler
l Tüberkülozda güncel konular
l KOAH’ta Tan› Sorunlar›
l Dirençli tüberkülozda hasta 

yönetimi
l Sigara Duman› ve Etkileri
l Sigara B›rakma Tedavileri
l Toraks travmal› hastaya genel

yaklafl›m
l Yafll›l›kta solunum yolu infeksiyonlar›
l ‹nhalasyon Tedavilerinin Obstruktif

Havayolu Hastal›klar› d›fl›nda 
kullan›m›

YUVARLAK MASA

l Malign mezotelyomada multimodal
tedavi yaklafl›mlar› olgu sunumlar›
eflli¤inde

l KOAH'da hasta uyumu sorunu ve
inhaler tedavi seçimi

l Meslek Hastal›klar›nda tan› sorunlar›
l Sa¤l›kta dönüflüm ve tüberküloz

l KHDAK de tedavi giderek
özellefliyor mu?

l Sigara B›rakma Poliklinikleri

KONFERANSLAR

Mini Konferanslar
l Difuz Pulmoner Alveoler Hemoraji
l Kronik tromboembolik pulmoner

hipertansiyon
Konferans
l KOAH Ataklar›na Yaklafl›m ve

Korunma
l Pulmoner Metastazektomiler
l Özel Durumlarda antibiyotik 

kullan›m›
l Yafll›larda Pulmoner Rehabilitasyon
Mini Konferans
l Çocuk ve Eriflkinde Kronik 

Öksürük
Konferans
l ‹diopatik Pulmoner Fibrozisde

Tan›dan Tedaviye Güncel
Yaklafl›mlar

Mini Konferans
l Yo¤un bak›m ünitesi 

organizasyonu
l Yo¤un bak›mda etik sorunlar
Mini Konferans

l Latent tüberküloz enfeksiyonunun
tan›s›

l Bir yay›n nas›l yaz›l›r, nas›l kabul
ettirilir

l OSAS ve egzersiz performans›

KARfiIT GÖRÜfi

l Ast›mda immünoterapi. Yap›lmal›
m›? Yap›lmamal› m›?

l KOAH’ta Erken Tan›/Tedavi:
Gerekli mi? / De¤il mi?

l Mezotelyomada dekortikasyon mu
plöropnömonektomi mi?

‹NTERAKT‹F OTURUM

l ‹nteraktif Olgu Sunumlar›
Kanser
Meslek hastal›klar›
Tüberküloz

l Radyoloji
l Olgularla Yeni Evreleme 

UZMAN ‹LE SÖYLEfi‹

l Pancoast TM’lerinde 
Geniflletilmifl Rezeksiyonlar

l Mekanik Ventilasyon 
S›ras›nda Aerosol ‹laç 
Tedavisini Optimize Etmek

KONGRE PROGRAMI (devam)

TÜSAD'›n Bir Baflka E¤itim Faaliyeti

TÜSAD ‹ki Üyesine ATS Kongre
Kat›l›m Deste¤i Sa¤lad›

Üyelerinin ve tüm solunum
hastal›klar› hekimlerinin 
e¤itimlerine büyük önem veren

TÜSAD, iki üyesine New Orleans'ta 14-19
May›s 2010’da düzenlenen Amerikan
Toraks Derne¤i’nin ATS 2010 Kongresi'ne
kat›lmalar› için sponsor oldu. ATS
Kongresi'ne kat›lan ve orada poster
sunumu yapan Dr. Gökay Güngör ile 
Dr. Ümran Toru kongre izlenimlerini flöyle
dile getirdiler: 

Moleküler ve Hücresel
Düzeydeki Çal›flmalar
Yo¤undu

“Bu kongreye kat›l›m›m› ve bu sayede
sunumumu yapmam› sa¤layan TÜSAD'a
nezninizde olmak üzere tekrar teflekkür
ediyorum. Sa¤lanan konaklama ve ulafl›m
seçenekleri dört dörtlüktü. 

Bu kongre ATS'nin New 
Orleans'ta 1996'dan sonra düzenledi¤i 
ilk kongreydi. Bütün kongre oturumlar›
Ernest N. Morial Convention 
Center'da düzenlendi.

Kongreye yaklafl›k 15000 kiflinin
kat›ld›¤› tahmin ediliyor. Her ne kadar
isim olarak Amerikan Toraks Derne¤i
Kongresi olarak bilinse de dünyan›n tüm
bölgelerinden genifl bir kat›l›m oldu¤u
görüldü.

Yaklafl›k 5500 kadar poster sunumu
yap›ld›. ATS 2010 Kongresi’nde poster 
sunumlar›nda di¤er kongrelerden farkl›
olarak dikkatimi çeken moleküler ve
hücresel düzeyde çal›flmalar›n
yo¤unlu¤u oldu.

Aç›kças› kongrede vaktimin önemli
bir k›sm› gerek kendi sundu¤um 
gerekse haz›rlanmas›na katk›da 
bulundu¤um çal›flmalar›n oturumlar›na
kat›lmakla geçti. Bunun haricinde 
kongrede ilgi alan›m olan yo¤un bak›m
ile ilgili seminerlere kat›ld›m. Yo¤un

bak›m hastalar›nda geliflen nörokognitif
bozukluklar›n uzun dönem etkisi,
“Asemptomatik OSAS Olgular›n›n
Tedavisi”, “Ventilatör ‹liflkili Pnömoni
2010”, “Pulmoner Rehabilitasyonun
Akci¤er Hastal›klar›nda Yeri” kat›ld›¤›m
önemli toplant›lard›.

Özellikle pulmoner rehabilitasyon,
gerek KOAH gerekse YBÜ hastalar›nda
uzun dönem sa¤lad›¤› olumlu etkiler
nedeniyle öne ç›kar›lan konu bafll›klar›ndan
birisiydi.

Stand alanlar›nda dikkatimi çeken 
ürünler, Nebulize uzun etkili beta mimetik
solüsyonu (sadece stabil KOAH'l› 
hastalarda kullan›m indikasyonu var)
Sekresyonlar›n at›l›m›n› kolaylaflt›rmak için
yelek tarz›nda giyilip yüksek frekansta gö¤üs
duvar› osilasyonu sa¤layan sistemler Ast›m
tedavisinde bronkoskopi ile termoplasti
uygulan›m› oldu.

Tekrar teflekkür eder, sayg›lar›m›
sunar›m.

Dr. Gökay Güngör

KOAH ve Ast›m Konulu
Oturumlar Daha Çok 
‹lgimi Çekti

Benim için, ATS gerçekten güzel bir
deneyim oldu. Sayenizde yurtd›fl› ve 
yurtiçi kongreleri k›yaslayarak aradaki fark›
görmüfl oldum.

ATS kongresi'nde a¤›rl›kl› olarak
KOAH, Ast›m, Yo¤un Bak›m
konular›ndaki sunumlara kat›ld›m.
Bunlar: 

‘From Asthma to Transplantation:
Gastroesophageal Reflux and The Lungs’
ve ‘Fellow Case Conference-Fourth
Edition’ ‘Non-Invasive Ventilation in
Acute Respiratory Failure: Welcome to
The Real World’ ‘Two Sides of The
Same Coin? Chronic Obstructive
Pulmonary Disease and Cardiovascular
Disease’ ‘Clinical Trials of Lung
Protective Ventilation: What Have We
Learned?’ ‘Seven Questions Every
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Patient Wants Answered’ ‘Six Questions
Regarding Sarcoidosis’ bafll›kl› 
sunumlard›.

Bunlardan Akut Solunum
Yetmezli¤inde Noninvaziv Ventilasyon
adl› sunumda Baflkent Üniversitesi’nden
Aylin Özsancak’›n ‘Epidemiology of
NIV Use in The Real World’ bafll›kl›
konuflmas› gerçekten çok baflar›l›yd› ve
bir Türk olarak kendisiyle çok gurur
duydum.

Ayr›ca Sarkoidozla ilgili sunumda bir
hasta kendisine tan› konmas› için geçen
2 y›ldaki deneyimlerini aktard›. Bu da
hasta gözüyle sunuma farkl› bir bak›fl
aç›s› katt›.

Çok fazla ilginç stand faaliyetleri
gözlemlemedim. ATS Kongresi, bence
gerçekten bilimsel ve uluslararas› bir
kongre oldu¤u için önemi tart›fl›lmaz.

Dr. Ümran TORU

TÜSAD Ege fiube
Yönetimi 04/05/2010 Sal›
günü saat 13.15’de Dr. Suat
Seren Gö¤üs Hastal›klar›
Tepecik E¤itim Araflt›rma
Hastanesi toplant› salonlunda
yap›lan genel kurul ile 
belirlenmifltir.
fiubeye kay›tl›
37 üyenin haz›r
oldu¤u genel
kurulda önce flube
ad›na Prof.Dr.
Mustafa Hikmet
Özhan aç›l›fl
konuflmas›n›
yapm›flt›r. Divan
üyeleri seçiminde
Divan baflkanl›¤›na
Dr. Gültekin Tibet
seçilmifltir.

Yönetim kurulu faaliyet
raporu, Prof.Dr. Mustafa
Hikmet Özhan taraf›ndan oku-
narak ibra edilmifltir. Yeni yöne-
tim kurulu Mustafa Hikmet
Özhan, Ahmet Emin Erbaycu,

Semra Bilaçero¤lu, Soner
Gürsoy ve Sena 
Yap›c›o¤lu’ndan oluflmufltur.

Yeni seçilen yönetim kurulu
üyeleri ilk yönetim kurulu
toplant›s›n› yaparak görev
bölümünü gerçeklefltirmifltir.

Buna göre baflkanl›¤a
2.dönem Mustafa
Hikmet Özhan, 
2. baflkan Semra
Bilaçero¤lu, genel
sekreter Sena
Yap›c›o¤lu, Mali
sekreter Ahmet
Emin Erbaycu ve
üye olarak Soner
Gürsoy seçilmifltir.

Yeni yönetim
kurulu ayr›ca 2010
y›l› bilimsel 

faaliyetlerine devam edilmesine
ve ilk bilimsel toplant›n›n 
12 Haziran’da Pamukkale’de
yap›lmas›n› görüflmüfltür.

TÜSAD Ege Bölge
fiubesi

TÜSAD Ege Bölgesi fiubesi
Genel Kurulunu Yapt›

Prof. Dr. Mustafa
Hikmet Özhan
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TÜSAD 24 Mart 2010 Dünya Tüberküloz Günü Etkinlikleri

TÜSAD Tüberkülozla 
mücadeleye devam ediyor
Tüberkülozda Direnç
ve Yönetimi Paneli

TÜSAD Tüberküloz
Çal›flma Grubu taraf›ndan,
Dünya Tüberküloz Günü
münasebetiyle, 24 Mart 2010
Çarflamba günü,
“Tüberkülozda direnç ve 
yönetimi” konulu bir panel
düzenlendi. Art›k 
gelenekselleflmeye bafllayan
Dünya Tüberküloz Günü 
panellerinin üçüncüsü bu y›l
Ankara Atatürk Gö¤üs
Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi
E¤itim Hastanesinde düzenlendi.
Prof.Dr. Hayati Bilgiç ve Doç.Dr.
Faruk Çiftçi’nin oturum baflkanl›¤›nda
yap›lan panelin kendi konular›nda
deneyimli 4 konuflmac›s› vard›.
Yaklafl›k 70 hekimin ilgiyle takip etti¤i
panel hem bilimsel, hem de günceli
sorgulamas› aç›s›ndan oldukça 
doyurucuydu. 

‹lk konuflmac› Doç.Dr.
fieref Özkara, dünyada ve
ülkemizde tüberkülozda
direnç sorununun genel bir
çerçevesini çizdi. Y›lda 400
binden fazla dirençli 
hastan›n ortaya ç›kt›¤›n›,
özellikle sahra güneyi
Afrika ile eski Sovyetler
Birli¤i ve ba¤l› ülkelerde
yüksek oranlarda
görüldü¤ünü, H‹V 
pozitifli¤i ile olan 
birlikteli¤in ne kadar
önemli oldu¤unu, tedavi 

finansman›n›n ne kadar zor oldu¤u ve
ancak dünyadaki dirençli hastalar›n
küçük bir yüzdesinin tedavisinin
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan
karfl›land›¤›n› belirtti. Ülkemizde ise
y›lda yaklafl›k 200 civar›nda dirençli
hasta ortaya ç›kt›¤›n› belirten Özkara,
son y›llarda oluflan devlet deste¤inin
iyi ancak yetersiz oldu¤unu belirtti.
Ülkemizde ayr› merkezlerde de¤iflik

yöntemler ile baflar›l›
sonuçlar al›nsa da ortak bir
konsensus gereklili¤inden
bahsetti.

‹kinci konuflmac›
Doç.Dr. Deniz Köksal, çok
ilaca dirençli tüberküloz ve

tedavi yönetimine de¤indi. Dikkatli,
kurallara uygun, do¤rudan gözetimli
direnç tedavilerinde %80’lerin
üzerinde kür elde edilebilece¤ini
belirten Köksal, tedavi
modalitelerinde özellikle kinolon
grubundan duyarl› bir ilac›n 
bulunmas›n›n tedavi baflar›s›n›
artt›rd›¤›n›, ilaçlar›n yan etkilerinin

normal tedaviye göre çok
daha s›k görüldü¤ünü ve
u¤raflt›r›c› oldu¤unu
anlatt›. 

Üçüncü konuflmac›
Dr. Özlem Sönmez,
yayg›n ilaç direncinden 
bahsetti. Son birkaç y›ld›r
ortaya ç›kan ve 
X-DR olarak adland›r›lan
durum hakk›nda dünyada
henüz yeterli deneyim
olmad›¤›n›, MDR’ye ilave
olarak kinolon ve
aminoglikozid 

grubundaki ilaçlara karfl› da direnç
geliflmesi karfl›s›nda tedavi
baflar›lar›n›n oldukça düflük mortalite
oranlar›n›n ise yüksek görüldü¤ünü
belirten Sönmez, ülkemizde de birkaç
olgu görüldü¤ünden ve baflar› ile
tedavi edildi¤inden bahsetti. 

Son konuflmac› Prof.Dr. Semih
Halezaro¤lu, “Dirençli tüberkülozda
cerrahi” konusuna de¤indi. Her
dirençlide de¤il, ancak iyi seçilmifl
olgularda uygun bir zamanda
yap›lacak cerrahi tedavinin kür 
oranlar›na ciddi katk›da
bulunaca¤›ndan bahseden
Halezero¤lu, uluslararas› yay›nlarda da
bildirdikleri kendi serilerinden 
bahsetti. Seçilmifl dirençli hastalarda
3-4. aylarda yap›lacak cerrahi tedavi ile
basil yükünün azalt›ld›¤›ndan böylece
medikal tedavinin baflar› oranlar›n›n
artt›¤›n› örnekleri ile anlatt›.

Konuflmalar sonras› sorular ve
eklemeler ile konu ayr›nt›l› olarak
tart›fl›ld›. ‹zleyiciler aras›nda yer alan
Verem Savafl Daire Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Mustafa Tükkan› bu konudaki
resmi yaklafl›m› aktard›. Bilimsel
içeri¤i zengin ve özgür bir tart›flma
ortam›nda gerçekleflen bir tüberküloz
paneli daha böylece sona erdi.

Geçmiflten Günümüze Tüberküloz 

Tüberkülozla ilgili bilgileri tazelemeyi
hedefleyen TÜSAD, Dünya

Tüberküloz Günü dolay›s›yla
“Tüberkülozda Direnç Sorunu ve

Yönetimi” bafll›kl› bir panel düzenledi. 

n 13 Haziran 2010 
TTB-UDEK-UYEK

Genel Kurul Toplant›s›
Ankara’da TTB merkez
binas›nda yap›ld›. Toplant›ya
Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlik Kurulunu takiben
ayn› zamanda Yeterlik
Kurulu sekreteri de olan
Genel Sekreterimiz 
Doç.Dr. Filiz Koflar kat›ld›.
Tart›fl›lan ana konu Yeniden
Belgelendirme=
Resertifikasyon konusu idi.

TTB’nin önerdi¤i ve
bugün için en çok kabul
görebilecek ve üzerinde
tart›fl›labilecek model : 

STE/SMG kredilerine
dayal› yeniden 
belgelendirmedir ki, bir y›lda
en az 50 en fazla 100 kredi
olmak üzere 5 y›lda bir
kredilerin de¤erlendirilmesi
ve bunun 5 y›lda minimum
250 kredi olmas› görüflü 
benimseniyor ki bu y›ll›k 
50 kredinin bir bölümü 
bireysel aktif kat›l›m 
gerektiren etkinliklerden
al›nm›fl olmal› (mesela 
1/3 gibi). Bu kriterlerde
branfllara göre de¤ifliklikler
yap›labilir. 

Yeniden belgelendirme
için 10 y›ll›k periodlar
uygundur. Y›ll›k al›nmas›
gerekli minimum 
50 krediden hangi gruptan
kaç puan al›nmas›
gerekti¤ini ilgili Yeterlik
Kurulu belirler.

Türkiye için
kredilendirme sonras›
yeniden s›nav modeli henüz
uygulanabilir bir yöntem
olarak benimsenmemektedir.
Belki bir müddet sonra 
gündeme gelebilir. Bu 
yöntem di¤er uzmanl›k 
dallar›n›n yeterlik
kurullar›nca da bugün için
kabul edilebilir bir model
olarak benimsenmemektedir.

Bu konuda 
standardizasyon ve sürecin
takibi TTB-UDEK-UYEK
taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Gelinen nokta 
göstermektedir ki pek
ço¤umuza 10 y›l önce
akademik kariyeri veya
e¤itici misyonu nedeniyle
verilen veya s›nava girerek
al›nan ve süresi 10 y›l olan
Board belgelerinin 
yenilenmesi için ço¤u
zaman ne ifle yarayaca¤›n›
bilmeden doldurdu¤umuz
STE/SMG kredilendirme
formlar› ve al›nan krediler
art›k yeterlili¤in 
yenilenmesinde flu anda
elimizde var olan ve 
kullanabilece¤imiz tek somut
kriter gibi gözüküyor.
Öyleyse art›k kredilendirme
formlar›n› doldurup 
vermeyi unutmayal›m.

TTB 
STE/SMG
Kredileri ne

ifle yarayacak?

Tarihin en eski hastal›klar›ndan
biri olan tüberküloz,
“Mycobacterium tuberculosis”
basilinin etken oldu¤u solunum
yoluyla bulaflan bir hastal›kt›r.
As›rlar boyunca milyonlarca insan›n
ölümüne neden olan bu hastal›¤›n
etkenini Alman mikrobiyolog
Robert Koch bulmufl ve bunu 24
Mart 1882’de tüm dünyaya ilan
etmifltir. Tüberküloz mikrobunun
keflfinin 100. y›l› olan 1982 y›l›nda,
“Uluslararas› Tüberküloz ve Akci¤er
Hastal›klar› ile Savafl Birli¤i” 24
Mart tarihinin “Dünya Tüberküloz
Günü” olmas›n› kararlaflt›rm›fl,
1996 y›l›nda da Dünya Sa¤l›k
Örgütü (DSÖ), 24 Mart tarihini
tüberkülozla mücadele günü kabul
etmifltir.

Dünya nüfusunun üçte biri
tüberküloz mikrobuyla karfl›laflm›flt›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 
verilerine göre her y›l yaklafl›k 
8,4 milyon insan bu hastal›¤a 
yakalanmakta ve 2 milyon insan bu
hastal›k nedeniyle ölmektedir.
Dolay›s›yla tüberküloz ciddi bir halk
sa¤l›¤› sorunudur.

19. yy ortalar›nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nu etkilemeye

bafllayan tüberküloz ve bu yüzy›l›n
sonunda birçok padiflah›n ölümüne
yol açacak yayg›nl›¤a ulaflm›flt›r. 
I. Dünya Savafl›n›n getirdi¤i 
yoksulluk nedeniyle hastal›k
Anadolu’ya yay›lm›fl ve 1950 
öncesi dönemde en s›k ölüm
nedeni olmufltur. Hastal›¤›n bu
kadar yo¤un oldu¤u y›llarda 
veremle savafl çal›flmalar›
bafllam›flt›r. Yurt çap›nda verem
savafl dispanserleri, gö¤üs
hastal›klar› hastaneleri, bölge 
laboratuvarlar› aç›lm›fl, BCG afl›
kampanyalar›, mikrofilm taramalar›
yap›lm›flt›r. 1948 y›l›nda ‹stanbul
Verem Savafl Derne¤i Baflkan› 
olan Prof. Dr. Tevfik Sa¤lam 
önderli¤inde bir araya gelen 42 ilin
verem savafl dernekleri “Ulusal
Verem Savafl› Derne¤i”ni
kurmufltur. 11.04.1949 tarihinde
ç›kar›lan 5368 say›l› “Verem 
Savafl› Hakk›ndaki Kanun” ile 
resmi anlamda tüberküloz kontrol
çal›flmalar› bafllam›flt›r. 1970-75
y›llar›na kadar yap›lan tüberküloz
mücadelesinden çok iyi sonuçlar
al›nm›flt›r. Ancak 1975-80 aras›nda
tüberkülozun art›k kontrol alt›na
al›nd›¤› görüflü, kamuoyu ve

devletin verem savafl›na ilgisini
azaltm›flt›r. Veremle mücadele h›z›
azalm›fl, dispanser çal›flmalar›nda
organizasyon bozuklu¤u olmufl,
BCG afl› kampanyalar› eski gücünü
yitirmifl ve tüberkülozun 
geriletilmesinde hedeflenen
de¤erlere ulafl›lamam›flt›r. Nitekim
1980’den sonra yap›lan 
çal›flmalarda infeksiyon riskinin 
artmaya bafllad›¤› görülmüfltür.
Tüberküloz ilaçlar›n›n serbestçe
sat›l›yor olmas›, yeterli kay›t-ihbar
ve denetleme sisteminin 
kurulmam›fl olmas›, tüberkülozlu
hastalar›n tedavi ve takip
yetersizli¤i, hastalara zaman›nda ve
yeterince ilaç sa¤lanamamas› 
program›n yetersiz kalmas›ndan
sorumlu tutulan bafll›ca faktörler
olmufltur. Yetersiz tedavi edilen
hastalar›n ölüm oranlar› azalm›fl
ancak, tam tedavi edilememe
nedeniyle hem infeksiyon yay›lm›fl
hem de ilaçlara dirençli kronik 
olgular›n say›s›n›n artm›flt›r. 

Durum dünyada da farkl›
olmam›flt›r. Hükümetlerin hastal›k
kontrolü konusunda politik kararl›l›k
göstermemesi, kötü yönetilen
tüberküloz kontrol programlar›,

nüfus art›fl›, göçler, HIV 
infeksiyonundaki art›fl nedeniyle
tüm dünyada tüberküloz görülme
h›z› artm›fl ve 1993 y›l›nda DSÖ ilk
kez bir hastal›k için acil durum ilan
etmifltir. 1990’l› y›llarda bafllayan
“Do¤rudan Gözetimli Tedavi
Stratejisi (DGTS)” uygulamalar› 
h›zla tüm dünyaya yay›lm›flt›r. 
2006 y›l› Haziran ay›nda ülke
çap›ndaki tüm dispanserlerde
DGTS uygulamas›na resmen

bafllanm›flt›r. DGTS ülkemizde
verem savafl›n›n temelini 
oluflturmaktad›r. 

Ülkemizde tüberküloz
tedavisinde standart yaklafl›m
do¤rudan gözetimli tedavidir.
Do¤rudan gözetimli tedavi,
tüberküloz hastas›n›n tüm tedavi
suresince ilaçlar›n›n her dozunu
denetlenen bir görevli ya da 
sorumlu kiflinin gözetiminde içmesi
ve bu durumun kaydedilmesi
esas›na dayan›r. Bu tedavi tüm
Türkiye’de dispanserler taraf›ndan
yürütülmekte ve ilaçlar ücretsiz
olarak hastalara verilmektedir. 

TÜSAD 
Tüberküloz Çal›flma Grubu
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TT
ÜSAD'›n 40. y›l›n› doldurma
sürecinde derne¤e önemli
katk›lar› olan Prof.Dr. Türkan

Tatl›c›o¤lu, bu y›l›n bafl›nda aktif
ö¤retim üyeli¤i hayat›na nokta koydu
ve emekli oldu. fiu günlerde y›llar›n
yorgunlu¤unu Ankara yak›nlar›ndaki
evinde dinlenerek ç›karmaya çal›flan
Türkan hoca ile an›lara do¤ru bir 
yolculuk yapt›k. 

Ö¤rendik ki, babas›n›n Sivil
Savunma Müdürlü¤ü'ndeki görevi
nedeniyle Artvin'de do¤mufl. Birkaç
y›l Ordu’da yaflad›ktan sonra ‹lkokula
‹zmir'de bafllam›fl. ‹lk, orta ve liseyi
‹zmir'de okuduktan sonra 
Üniversite'ye Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi'nde devam etmifl.

T›p fakültesi'ne girifl hikayesi ise
enteresan. Çünkü asl›nda müzisyen
olmak istiyormufl. Ortaokul ve lise
y›llar›nda keman çalmaya bafllam›fl. Bu
konudaki yetene¤i ortaya ç›k›nca
müzik ö¤retmenleri onu 
konservatuara yönlendirmifller. Ancak
babas› “daha ciddi” bir mesle¤i
olmas›n› isteyince, ikinci fl›k olarak
karfl›s›na t›p fakültesi ç›km›fl.
Babas›n›n sözünü dinleyip t›p 
fakültesine girmifl. Bu arada keman
çal›flmalar›n› da sürdürebilece¤ini
düflünmüfl. ‹ki ifli bir arada 
sürdüremeyince t›p fakültesini
b›rakm›fl. Fakat bir y›l sonra t›p 
fakültesine geri dönmüfl. Keman›n› da
bir köfleye kald›rm›fl... Prof.Dr.
Türkan Tatl›c›o¤lu bu konuda
“Doktorluk o kadar istedi¤im bir
meslekmifl ki, en büyük aflk›m olan
kemandan bile a¤›r bast›” diyor. 

Prof. Dr. Türkan Tatl›c›o¤lu'nun
solunum hastal›klar› alan›n› seçmesi
ise Türkiye'nin ilk kad›n rektörü, ilk
kad›n Sa¤l›k Bakan› Prof.Dr. Türkan
Akyol'un yönlendirmesi ile olmufl:

“Türkan Akyol hocam› stajda
tan›m›flt›m. ‹sim benzerli¤inden
dolay› o bana hep ‘adafl›m’ derdi.
Benden t›bbiyeyi bitirdi¤imde gö¤üs
hastal›klar›na gidece¤ime dair bir söz
alm›flt›. Ben de t›bbiyeyi bitirdi¤imde
gö¤üs hastal›klar›nda asistan olarak
bafllad›m”

Dilerseniz bundan sonras›n›
Türkan Hoca'n›n kendinden 
dinleyelim:

n TÜSAD'la tan›flman›z nas›l
oldu? 

Ben Doçentli¤ime kadar
Ankara'dayd›m. TÜSAD Türkiye'de
kongre yapan yegane gö¤üs
hastal›klar› derne¤i idi. ‹kinci dernek
Ankara T›p Fakültesi Gö¤üs
Hastal›klar›'n›n Tüberküloz ve Toraks
Derne¤i idi. Tüberküloz ve Toraks
Derne¤i mecmua ç›kar›yor, baz› yerel
toplant›lar yap›yor ama kongre
yapm›yordu. Ben ve arkadafllar›m bu
kongrelere kat›lmay› çok istedi¤imiz
halde maalesef iki ayr› derne¤e 
mensup hocalar›m›z›n birbirlerine
uzak durmalar› nedeniyle 
kat›lam›yorduk. Benim TÜSAD'la ilk
tan›flmam, 1983 y›l›nda Antalya'da
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i'ne
Anabilim Dal› Baflkan› olarak
bafllamamla oldu. Eflim de genel 
cerraht›. O, Akdeniz Üniversitesi T›p

Fakültesi Genel Cerrahi Klini¤i'nde,
ben de Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i'nde
göreve bafllad›k. ‹lk kez TÜSAD'›n
Trabzon'da yapm›fl oldu¤u kongreye
kat›larak TÜSAD'› tan›m›fl oldum.
TÜSAD bizim için çok önemli bir
dernektir. O zamanlarda kongre
yapan tek dernekti. Dolay›s›yla tüm
bilimsel çal›flmalar›m›z› bu dernek
arac›l›¤›yla sergiledik. Gö¤üs
hastal›klar› camias› olarak bu derne¤in
kongreleri sayesinde birbirimizle
tan›flt›k. Ve yine dönemlerde Gö¤üs
Hastal›klar› alan›nda ç›kan iki dergi
vard›. Biri Ankara T›p Fakültesi’nini
ç›kard›¤› 'Tüberküloz ve Toraks
Dergisi', ikincisi de TÜSAD'›n
ç›kard›¤› SOLUNUM Dergisi’ydi.
Dolay›s›la bizim araflt›rmalar›m›z›n
ço¤u bu iki dergide yay›nland›. Bu
dergilerdeki yay›nlar›m›zla doçent,
profesör olduk. Bu nedenle
TÜSAD'›n bilimsel faaliyetleri benim
neslim için fevkalade önemlidir. 

n Hocam siz çal›flmalar›n›z›
daha çok KOAH üzerinde
sürdürdünüz. Bu alan› seçmenizin
özel bir nedeni var m›yd›? 

1989 y›l›nda Ankara'ya

döndü¤ümüzde Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› ABD'da
göreve bafllad›m. O zamanlar Gö¤üs
Hastal›klar› ABD Baflkan›m›z rahmetli
Özay Sezer hocayd›. Ben orada
göreve bafllad›ktan 1.5 y›l sonra Özay
Hoca vefat etti. Bunun üzerine ben 
Anabilim Dal› Baflkan› oldum. O
dönemde yine Türkiye'de üniversite
hastanelerinde bir ilk olarak hepimiz
gö¤üs hastal›klar›n›n farkl› hastal›k
gruplar› ile ilgilenmek ve o gruplarda
spesifik olarak çal›flmay› istedik.
Herkesin çal›flmak istedi¤i hasta
grubunu ben öncelikle onlara verdim.
Özellikle solunum fonksiyonlar›yla
ilgilendi¤im ve asistanl›k y›llar›mdan
beri solunum fonksiyon
laboratuvar›nda çal›flt›¤›m için, bana
KOAH ve solunum fonksiyonlar›
kald›. Zaten o y›llarda hastal›¤›n ad›
KOAH de¤ildi. Kronik bronflit
anfizem diye bilinen iki hastal›k vard›.
Uluslararas› kongrelere gitti¤imizde
kongre boyunca bu hastal›kla ilgili en
fazla iki oturum olurdu. KOAH'›n
patogenezi, fizyopatolojisi, klini¤i,
tedavisi konusunda çok büyük 
eksiklikler vard›. Fakat son y›llarda
gö¤üs hastal›klar› içersinde KOAH
hastal›¤› çok önemli bir yer iflgal etti.
Çünkü hepimizin bildi¤i gibi flu anda
bile KOAH dünyada say›l› ölüm
nedenlerinden biri ve de prevelans›
dünyada h›zla artan bir hastal›k. Bu
nedenle son y›llarda özellikle
araflt›rmac›lar›n dikkati bu hastal›¤a
çevrildi. Gerçekten bugün KOAH
tan›m›ndan tedaviye, çok de¤iflti.
Hastal›k daha iyi anlafl›l›r hale geldi.
Ama henüz yine de tam olarak
anlafl›lm›fl de¤il. Patogenezi ve 

fizyopatolojisi konusunda bir hayli
eksiklikler var. Dolay›s›yla tedavisi de
tatminkar bir tedavi de¤il. Ama
geliflmeler, araflt›rmalar h›zla devam
ediyor. Zannediyorum ki önümüzdeki 
on y›lda KOAH konusunda 
büyük ilerlemeler olacak. 

n TÜSAD'›n KOAH'›n daha
iyi anlafl›lmas›ndaki etkisini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

TÜSAD benim dönemimde
önceleri rahmetli Meliha Terzio¤lu
hocan›n baflkanl›k etti¤i bir dernekti.
Daha sonra Müzeyyen Erk Hoca'n›n
baflkanl›¤›nda devam etti. Zamanla
geliflti, Türkiye çap›na yay›lan bir
dernek oldu. Bir tak›m flubeleri ve 
bilimsel çal›flma gruplar› kuruldu.
Bunlardan biri de KOAH'd›r. Ben de
KOAH Çal›flma Grubu'nda zevkle
çal›flt›m. Özellikle bizim gibi geri
kalm›fl ülkelerde KOAH'›n nedeni
sadece sigara içimi de¤il. Kald› ki
bizim gibi ülkelerde sigara içimi de
çok yüksek oranlarda. 18 yafl›ndan
yukar›daki erkeklerde sigara içini en az
%50, kad›nlarda en an %20. Bunun
yan›nda Orta Anadolu, Güney
Anadolu, Do¤u Anadolu'dan gelen
hayat›nda hiç sigara içmemifl, pasif
sigara içisi bile olmayan kad›n 
hastalara sordu¤umuzda tezek
duman›na maruz kald›klar›n› 
görüyorsunuz. Çünkü evde ›s›nma,
piflirme amac›yla tezek kullan›yor. O
nedenle bizim gibi ülkelerde KOAH
prevelans› ve KOAH'tan ölümler çok
çok yüksek. Bu konuda Hükümeti,
Sa¤l›k Bakanl›¤›'n› uyarmak, halk› bu 
konuda bilinçlendirmek üzere
TÜSAD'›n önemli katk›lar› oldu ve
olmaya devam ediyor. TÜSAD,
medya arac›l›¤›yla, bireysel
toplant›larla, flehir flehir gezerek
panellerle, oturumlar, sempozyumlar,
seminerler yaparak KOAH'› anlatt› ve
anlat›yor. Bugün Türkiye'de 
hipertansiyonu, diyabeti herkes bilir
ama KOAH'› bilmez. Hatta KOAH
hastalar› da KOAH'› bilmez. Bu
nedenle sadece hastalar›n de¤il tüm
halk›n e¤itilmesi de çok önemli. Bu

konuda TÜSAD gerçekten çok ciddi
çal›flmalar yap›yor. 

n Hocam sizin özelliklerinizden
bir tanesi de fl›kl›¤›n›z,
bak›ml›l›¤›n›z. Bir bilim kad›n›
olmak ayr› bir fley, kad›n olmak
ayr› bir fley bunu nas›l tarif 
edersiniz? 

Benim mükemmelliyetçi bir
yap›m var. Asl›nda ben bu durumdan
flikayetçiyim. Bu benim sa¤l›¤›m› bile
bozdu diyebilirim. Hekimseniz iyi
hekim olmak; hoca iseniz iyi hoca
olmak; bir fley mi anlat›yorsunuz en
iyi bir flekilde anlat›p sunmak benim
yap›mda var. Bunun yan›nda
dünyan›n her yerinde, Avrupa'da,
Japonya'da bilimle u¤raflan han›mlar
tabii ki vakit bulamad›klar› için pek
giyimle u¤raflmazlar veya giyimlerini 
önemsemezler. Ben buna
kat›lm›yorum. Bir insan›n giyimi,
davran›fl›, duruflu, saç›, bafl› gibi 
özellikleri de o kiflinin iç yap›s›n› belli
eder. Ben bu nedenle daha iyi
görünebilmek için elimden geldi¤ince
kendime özen göstermeye çal›flt›m.
Bunu genç arkadafllardan çok
duymuflumdur. E¤er böyle 
an›l›yorsam çok hofluma gider. 

n Neden erkenden emekli
oldunuz? 

Samimi söylemek gerekirse
Türkiye'de 80'li y›llardan itibaren
toplumda çok büyük de¤iflimler
oldu¤unu görüyoruz. Bu de¤iflimlerin
iyi yanlar› oldu¤u gibi pek çok 
olumsuz yanlar› da var. 
Üniversitelerde de ö¤renci profili çok
de¤iflti. Hatta ö¤renci profilinin
yan›nda akademik kadronun ve
yönetici kadrosunun profilinin de
de¤iflti¤ini görüyoruz. Son y›llarda
üniversal akademik anlay›fl›n benim
de¤erlerimin d›fl›na ç›kt›¤›n› 
gözledim. Bu da beni rahats›z etti.
Emeklili¤imi istememin birinci nedeni
bu. ‹kinci nedeni ise biliyorsunuz
hekimlik ve t›p fakültesinde
akademisyen olmak zor. Bu nedenle
bir tak›m sosyal etkinliklere

Prof. Dr. Türkan TatlıcıoğluProf. Dr. Türkan Tatlıcıoğlu
Solunum Dünyas›n›n Zarif Han›mefendisi

TÜSAD KOAH
Çal›flma Grubu’nda
baflar›l› çal›flmalar

yapan Prof.Dr.
Türkan Tatl›c›o¤lu

bugünlerde
emeklili¤inin

tad›n›n ç›kar›yor.

Prof.Dr. Nusret Karasu’nun emeklilik töreni sonras›nda çekilmifl bir
foto¤raf. (08.12.1973)

fiark›lar ne güzeldir... Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi
Hastanesi’nde koro çal›flmas›.
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kat›lam›yorsunuz. Sosyal yaflam›n›z
k›s›tlan›yor. Çünkü bir yanda ev
han›ml›l›¤›n›z, bir yanda anneli¤iniz,
di¤er yanda sosyal hayatta eflinize
refakat edifliniz söz konusu. Bütün bu
nedenlerden dolay› 65 yafl›n art›k
emeklili¤e bafllamak için iyi bir yafl
oldu¤unu düflündüm. Ve 1 Aral›k
2009'dan itibaren emekli oldum.
Fevkalade iyi gidiyor. 

n Emeklilik günleriniz nas›l
geçiyor? Neler yap›yorsunuz? 

Çok yak›nda bir diz operasyonu
geçirdim. O nedenle henüz tam
anlam›yla aktif yaflayam›yorum.
Müstakil bahçeli bir bir evde 
oturuyorum. fiimdilik bahçe ile
u¤rafl›yorum. Müzi¤e çok uzun bir
süre ara vermifltim. fiimdi en az›ndan
dinleyici olarak bu konuda kendimi
tatmin etmeye çal›fl›yorum. Sanat
etkinliklerini seviyorum. F›rsat 
buldukça gezmek, biraz tarih 
okumak, biraz arkeoloji ile ilgilenmek,
dostlar›mla vakit geçirmek flu anda
bütün vaktimi al›yor. “Dostlar›ms›z
yaflayamam” ben. Bunu arkadafllar›m
da bilir; bu cümlemi çok kullan›r›m.
Onlarla beraber hayat› paylaflmak,
hayat üzerine konuflmak ve daha da
önemlisi okumak ama paramedikal
okumak istiyorum. Çünkü çok güzel
kitaplar var. Kitapç›lara giriyorum ve
inan›n zaman›n nas›l geçti¤ini
anlayam›yorum. Bir iki saat
dolafl›yorum. Eskiden yapamad›¤›m
fleylerdi bunlar. Hatta bir mesai günü
saat 10.00'da 11.00'de bir cafe de
oturmak; etraf›, insanlar› izlemek nas›l
keyif veriyor anlatamam size. Bunlar
belki çok ufak fleyler; ço¤u kifli bunu
anlam›yor ama benim için çok keyif
verici bir durum. 

n Hocam genç kuflaklara, genç
hekimlere, genç solunum
hastal›klar› uzmanlar›na vermek
istedi¤iniz mesaj ne olabilir? 

Bizim nesil flimdi çok az 
rastlad›¤›m de¤erlerle büyüdü. Bunlar
neydi? Ahlak, fazilet, bilgi gibi
de¤erler. Bugün de¤er yarg›lar›n›n
de¤iflti¤ini görüyorum. Gençlere

herfleyden önce ahlakl› etik de¤erlere
önem veren sayg› ve sevgiyi bilen,
güvenilir iyi insan olmalar›n› 
söylüyorum. Daha sonra da iyi hekim
olmak için çok çal›flmalar›n›, çok 
okumalar›n›, yenilikleri çok iyi takip
etmelerini tavsiye ediyorum. Hasta,
hekim iliflkisi ve t›p asl›nda bir sanatt›r.
Teknolojinin geliflmesiyle beraber
t›bb›n bu sanat yönü bir tarafa itildi.
Bak›n pratikte flöyle oluyor: Hasta
bafl›nda bu hastada ne var tart›flmas›
yap›lmadan önce, hemen onlarca
tetkik s›ralan›yor. Teflhis için tetkik
yapmak güzel. Ancak bu kadar çok
tetkikin yan›nda biraz da eski
hocalar›m›z›n dedi¤i gibi hastan›n
tan›s› hastan›n kap›dan içeri girerken
konmaya bafllanmal›d›r. Önünüzde
oturdu¤unda ve konuflmaya
bafllad›¤›nda tan› hakk›nda fikrinizin
geliflmifl olmas› gereklidir.
Teknolojiden bilgilerinizi sentezleyip
tan›ya ve tedaviye yard›mc› olmak için
yararlanmak gerekir. 

n ‹çinde bulundu¤unuz, 
y›llarca bilimsel destek sa¤lad›¤›n›z
kurum 40. y›l›na ulaflt› ve bildi¤im
kadar›yla Türkiye'de Gö¤üs
Hastal›klar› alan›nda 40. y›l›na
ulaflan dernek yok. TÜSAD’›n
mensubu olarak 40. y›l› yaflamak
nas›l bir duygu?

Benim akl›mda hep flu var ve flu
olacak: Gö¤üs hastal›klar› hekimli¤i
ve TÜSAD. Yabanc› ülkelerde 
derneklerin a¤›rl¤› çok fazlad›r.
Dernekler, bilimi yönlendirir.
Dernekler Sa¤l›k Bakanl›¤› ile beraber
çal›fl›r. Pekçok hastal›¤›n tan› ve
tedavisine yön verir. TÜSAD’da bu
derneklerden biridir ve en eski
dernektir. Ve gö¤üs hastal›klar›
camias›na çok iyi hizmetler vermifltir.
Yeniliklere aç›k, son geliflmeleri takip
eden bir dernektir. Ve giderek kendi-
ni yenilemektedir. Kat›l›m ve üye
say›s› da giderek artmaktad›r. 
Ülkemizdeki gö¤üs hastal›klar›
hekimleri de bunun de¤erini 
bilmektedir. Bilmelidir. Herfleyden
önce çok iyi bir e¤itim arac›d›r. O
nedenle her hekimin istifade etmesi

gereken bir kurulufltur. 

n 40. y›la ulaflmak kolay bir
süreç de¤il. Ve sizin de söyledi¤iniz
gibi 40. y›l asl›nda orta yafla do¤ru
uzanan bir dönem ama TÜSAD
büyürken gençlefliyor. Bu konuda
neler söylersiniz? 

Çok güzel bir politika izliyor.
Türkiye kapsam›nda çeflitli bölgelerde
flubeler aç›yor ve tüm doktorlar› içine
almaya çal›fl›yor. En önemlisi çok
demokrotik bir yaklafl›mla o 
doktorlar›n fikrini alarak onlar›n
görüflü ve bilgileri ile kendini 
yenilemeye çal›fl›yor. Yapmak 
istediklerini bir merkezden çok az
kiflinin bilgisi ve görgüsüyle yapmak
yerine yerel oluflumlar›n fikirlerini de
alarak gerçeklefltiriyor. Bu nedenle
özellikle son y›llarda kendini çok
yeniledi. Ve son y›llarda uluslaras›
derneklerle de temasa geçerek, 
onlarla karfl›l›kl› iflbirli¤i yaparak
dünya gö¤üs hastal›klar› t›bb›n›
kucaklad›. Bütün bunlar› üyelerine de
aktard›. Bir hekimi ne kadar iyi 

bilgilendirirseniz, görgülendirirseniz 
o hekim o ölçüde sizinle birlikte 
olacak ve katk›da bulunacakt›r.
TÜSAD bunu fevkalade iyi 
yap›yor ve yapacakt›r. 

n Bu sohbet için çok teflekkür
ederim.

Türk Toraks Radyolojisi 
Derne¤i Radyologlar Aras›nda
‹flbirli¤i Yap›lmas›n› Amaçl›yor

Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤i 1996 y›l›nda
Prof. Dr. Yahya M.

Berkmen’in öncülü¤ünde
Ankara’da kurulmufltur.
Derne¤in kurulufl amaçlar›
aras›nda toraks radyolojisini
radyolojinin bir üst uzmanl›k
dal› olarak tan›tmak, toraks
radyolojisinin e¤itimini ve
uygulama alanlar›ndaki 
standartlar›n› gelifltirmek, 
yurdumuzda akci¤er ve kalp
radyolojisi ile u¤raflan 
radyologlar aras›nda iflbirli¤i ve
bilgi al›flveriflini sa¤lamak,
toraks radyolojisi konusunda
bilgi düzeyini art›rmak için
yurt çap›nda bilimsel
toplant›lar düzenlemek ve
konusu ile ilgili çal›flmalar yapan di¤er
bilimsel derneklerle iflbirli¤i yapmak
ve bilimsel toplant›lar düzenlemek
bulunmaktad›r. 

Bu amaçlara ulaflabilmek ad›na
Türk Toraks Radyolojisi Derne¤i her
y›l ulusal düzeyde bilimsel toplant›

düzenlemektedir. 2010 y›l›nda bu
toplant›lar›n sonuncusu, 14. Y›ll›k
Bilimsel Toplant›, Ankara’da
yap›lm›flt›r. Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤inin bu toplant›lar›na hem
radyologlar, hem de baflta Gö¤üs
Hastal›klar› olmak üzere ilgili di¤er
branfllardan klinisyen meslektafllar›m›z

yo¤un bir ilgi göstermektedir.
Türk Toraks Radyolojisi

Derne¤i, y›ll›k toplant›lar›n›n
yan› s›ra, Gö¤üs Hastal›klar›
ve Gö¤üs Cerrahisi Uzmanl›k
Dernekleri gibi ilgili
Uzmanl›k Derneklerinin
toplant›lar›na da bilimsel /
e¤itsel katk›lar 
yapmaktad›r. An›lan 
toplant›lardaki radyoloji ile
ilgili kurslar ve konferanslara 
klinisyen meslektafllar›m›z
genifl kat›l›m göstermektedir.
Öte yandan Türk Toraks
Radyolojisi Derne¤i’nin baz›

toplant›lar›na Gö¤üs
hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi
Uzmanl›k dallar›ndan
konuflmac›lar davet edilmekte,

böylece radyologlar›n klinik 
perspektiften uzak kalmamalar›
sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Derne¤imiz önümüzdeki 
dönemlerde de disiplinleraras› bu etk-
ileflim ve iflbirli¤ine aç›k olma
kararl›l›¤› tafl›maktad›r. 

Prof.Dr. Macit Ar›yürek, 2005 y›l›ndan bu yana
Türk Toraks Radyolojisi Derne¤i baflkanl›¤›

görevini yürütüyor.

Prof.Dr. Türkan Tatl›c›o¤lu Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs
Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Baflkanl›¤› s›ras›nda.

“Pulmoner Vasküler“Pulmoner Vasküler
Hastal›k Ödülü”Hastal›k Ödülü”

ACTELION, kurumsal 
sorumluluk anlay›fl› çerçevesinde,
Türkiye’de “pulmoner vasküler
hastal›k” alan›nda yürütülen
araflt›rmalar› teflvik etmek üzere
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i – Actelion “Pulmoner
Vasküler Hastal›k Ödülü” 
program›n›
bafllatm›flt›r.

Bu y›l birincisi
verilecek olan bu
ödül, TÜSAD 32.
Ulusal Kongresi -
2010’da sözlü
bildiri ya da poster
olarak sunulmak
üzere kabul edilecek 
pulmoner vasküler
hastal›kla ilgili
araflt›rmalar
aras›ndan TÜSAD
DPAH-PVH
Çal›flma Grubu
yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan
seçilecek çal›flman›n gö¤üs
hastal›klar› uzman› veya gö¤üs
hastal›klar›nda uzmanl›k
program›nda olan 
birinci ismine verilecektir:

Haz›rlanan baflvuru dosyalar›n›n iki
nüsha olarak en geç 01 Eylül 2010
tarihinde TÜSAD Genel
Merkezinde olacak flekilde posta-
lanmas› gerekmektedir. Bu tarihten
sonra TÜSAD’a ulaflacak baflvuru-
lar kabul edilmeyecektir.

ACTELION yar›flman›n 
duyurulmas›ndan
ve Seçici Kurulun
yapaca¤›
de¤erlendirmeler 
sonras›nda 
verilecek ödül olan
ERS Kongresi
2011 kat›l›m›na ait
kay›t, kongre
süresince 
konaklama ve 
kongrenin 
düzenlenece¤i
flehre kat›lacak
hekimin 
bulundu¤u 

flehirden uçufl program› ve ulafl›m›
karfl›lamakla yükümlüdür.

Ayr›nt›l› bilgi için 
www.solunum.org.tr ve 
www.pulmonerhipertansiyon.com
adresine baflvurunuz.

De¤erli Meslektafllar›m›z,
derne¤imizin yay›n organ› olan 
SOLUNUM Dergisi uzun y›llard›r
düzenli olarak yay›nlanan
alan›m›zdaki en sayg›n
dergilerden birisidir. 

T›p dergicili¤inde,
yap›lan araflt›rmalar›n veya
olgu sunumlar›n›n daha
çok uluslaras› dergilere
gönderilmesi önemli bir
sorundur. Bu soruna bir
de her alanda birden fazla
derginin ç›kar›lmas› da
eklenince dergilere yay›n
için gönderilen yaz›larda
ciddi azalma olmaktad›r. Bu nedenle
ülkemizdeki tüm t›p dergilerinin
yay›n kurullar› düzenli ve zaman›nda

dergilerini haz›rlamakta zorluklar
yaflamaktad›r. 
SOLUNUM Dergisi yay›n 
kurulu olarak bizler

meslektafllar›m›z›n 
ilgileri nedeniyle böyle
bir zorluk içinde hiç
olmad›k. Derginin niteli¤i
yüksek yaz›lar› içermesi,
düzenli yay›nlanmas› ve
de¤erlendirme aflamas›ndaki
titizlik gibi kriterlerin y›llar
süren takipleri ile puanlama
yapan Index Copernicus
dizim sistemi SOLUNUM
Dergisine çok yüksek bir

puan vererek dizine kabul etmifl
bulunmaktad›r. Di¤er 
uluslararas› dizin sistemlerine

baflvurular›m›z yap›lm›fl olup
de¤erlendirme aflamas›nday›z. Birkaç
y›l içinde bilinilirlikleri çok iyi olan
bu veri tabanlar› sistemlerine de dahil
olaca¤›m›z› biliyoruz. 

SOLUNUM Dergisi’nin 2010
y›l›nda kapak tasar›m› yenilenmifl ve
web sitesi daha kullan›fll› hale 
getirilmifltir. 

Dergimize yay›nlar›n›z› bekler,
sayg› ve sevgilerimizi sunar›z.

Prof.Dr. Mecit SÜERDEM
SOLUNUM DERG‹S‹

ED‹TÖRÜ

SOLUNUM DERG‹S‹
Uluslararas› ‹ndekslerde
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Gö¤üs Hastal›klar› AD olarak
yeni kurulan T›p Fakültelerinde
yaflanan zorluklar ve çözüm önerileri.
TÜSAD olarak bir katk› sa¤lanabilir
mi?

Son y›llarda ülkemizde say›lar›
h›zla artan T›p Fakülteleri
meslektafllar›m›z›n bir dizi kurulufl
sorunu ile yüz yüze gelmesine neden
olmaktad›r. Bu yaz›n›n amac› Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim dal› kurulufl
çal›flmalar› s›ras›nda karfl›lafl›lacak
sorunlar ve çözüm önerileri
konusunda uzmanl›k derne¤i olarak
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤inin olas› katk› ve deste¤ini
de¤erlendirmektir. Bunun için 
öncelikle söz konusu iflin temel
bileflenlerinden bahsetmek yerinde
olacakt›r. Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal› kurulmas› fizik yap›
olanaklar›, donan›m ve insan 
kaynaklar› aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.

Fizik yap› olanaklar› ile ilgili
sorunlar;

Yeni kurulan t›p fakültelerinde
bafllang›çta genellikle amaca uygun
yap›lmam›fl bir binan›n kullan›lmas›
gerekebilir. Böyle bir durumda
olmazsa olmaz gereksinimleri
gözetmek uygun olur. Poliklinik
baz›nda sa¤l›k hizmeti verilen 
birimde ayn› zamanda solunum
fonksiyon laboratuar› ve bronkoskopi
ünitesi planlanabilir. Yatakl› servis ve
ders, seminer vb. toplant›lar için
gerekli bölümler fakültedeki di¤er
anabilim dallar› ile birlikte
kullan›labilir.

Ancak t›p fakültesi ve hastane
olarak amaca uygun bir bina varsa ya
da yeni yap›lacaksa planlama çok
önemli olacakt›r. Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal› olarak hem t›p 
fakültesi içindeki birimi, hem 
hastanedeki üniteleri temel 
ifllevleri göz önüne alarak
düflünmek gerekir.

T›p Fakültesi ve Hastanesinin
ayn› binada yer almas› önemlidir.

Bronkoskopi ünitesi, Solunum
Fonksiyon (SFT) Laboratuar›n›n
ne flekilde yerlefltirilece¤i, di¤er
bölümlerle ilgilidir. Örne¤in SFT
Laboratuar› tüm bölümlerden
hasta gelece¤i için poliklinikte,
Bronkoskopi Ünitesi 

komplikasyonlar, vb. gereksinimler
için daha sakin bir alanda yer alabilir.

Fizik yap› özellikleri, eldeki
olanaklara, sa¤l›k hizmeti
sunumundaki koflullara ve uzmanl›k
e¤itimi verebilmek için gerekli asgari
niteliklere göre planlan›r. Bafllang›çta
bronkoskopi ve SFT Laboratuar›,
akademisyenlerin ilgisine göre uyku,
pulmoner hemodinami laboratuarlar›
ile pulmoner rehabilitasyon üniteleri
düzenlenebilir.

Fizik yap› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda;
ülkemizde ve hatta dünyada 
mükemmel bir Gö¤üs
Klini¤i/Poliklini¤i plan› yoktur. 
Her birim kendi koflullar›na ve
deneyimlerine göre oluflmaktad›r.

T›bbi araç gereç ile ilgili sorunlar
önemli bir bafll›k oluflturur. Gö¤üs
Hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinde
kullan›lan donan›m›n sa¤lanmas› hem
teknik, hem yasal aç›dan önemlidir.

Gereksinim duyulan donan›m 
listesinin belirlenmesi, flartnamelerinin
haz›rlanmas› ve ihale sürecinin
yürütülmesinde Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri görev
alacakt›r. Amaca uygun malzeme ve
donan›m›n seçilmesinde kendi 

bilgilerine ve di¤er meslektafllar›n›n
deneyimlerine ihtiyaç duyarlar.

Yaln›zca üretici firmalar›n 
rehberli¤inde hareket etmek hatalara
yol açabilir. ‹hale sürecinde ise ilgili
yasal düzenlemeleri bilmek ve/veya
dan›flmanl›k almak önemlidir.

‹nsan kaynaklar› aç›s›ndan, 
anabilim dal› ekibinin
planlanmas›nda, ö¤retim üyeleri,
araflt›rma görevlileri, hemflireler, 
solunum ve uyku teknisyenleri, 
fizyoterapistler yer almal›d›r. Ülkemiz
koflullar›nda yukar›da say›lanlar›n
tümü uzun y›llar istenilen düzeye
ulaflmayabilir. Ancak yine de befl ve
on y›ll›k planlar yap›larak fakülte
yönetimine sunulmal›d›r.

Fizik yap›, donan›m ve insan 
kaynaklar› planland›ktan sonra iflleyifl
ile ilgili sorunlar ele al›nabilir.

T›p Fakültelerinde bir anabilim
dal›n›n, dolay›s›yla tüm ö¤retim
üyelerinin üç temel ifllevi vard›r:
E¤itim-ö¤retim faaliyetleri; bilimsel
araflt›rma; sa¤l›k hizmeti
sunumu/koordinasyon.
Akademisyenin üç temel ifllevi,
iflleyiflin de temel unsurlar›d›r.

E¤itim-Ö¤retim Faaliyetleri;
Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›, t›p
fakültesi 3. dönemde 
semiyoloji-fizyopatoloji içerikli bir
ders program› uygulayabilir. 5.
dönemde ise Gö¤üs Hastal›klar› staj›
yer al›r. Staj›n en az 3 hafta olmas›
önerilebilir. Her iki dönem için
rehber, “Çekirdek E¤itim Program›”

olmal›d›r. Bu programda
uzmanl›k alan›na giren konular
ve bu konular›n nas›l bir 
içerikle verilece¤i belirlenmifltir.
Bu amaçla di¤er t›p 
fakültelerinin programlar›ndan
da yararlan›labilir.

Uzmanl›k E¤itimi için,
“Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlilik Kurulu” temel ilkeleri
ele alan programlar 
haz›rlamaktad›r. Bu programlar
ve programlar› hayata nas›l 

geçirildi¤ini görmek için di¤er 
fakültelerin ilgili web sitelerine ya da
do¤rudan ö¤retim üyelerine ulafl›labilir. 

Bilimsel araflt›rma ile ilgili 
sorunlar; ülkemizde biraz daha fazla
olmakla birlikte dünyadaki tüm
akademisyenlerin ortak sorunudur.
E¤itim ve sa¤l›k hizmetinin
yo¤unlu¤u aras›nda, çok zor zaman
ayr›lan ve genellikle istenilen düzeyin
yakalanamad›¤› bir konudur.

Yeni kurulan t›p fakültelerinde
genellikle genç, mesleklerinin henüz
bafl›ndaki akademisyenlerin görev
ald›¤› düflünülürse bu konu daha
önemli hale gelmektedir. Bu sorun
meslek yaflam› boyunca hiç 
bitmeyecek, yaln›zca flekil 
de¤ifltirecektir. O nedenle bilimsel
araflt›rma yapabilmek için en az›ndan
ülkemizde sürekli mücadele vermek
kaç›n›lmazd›r. Bilimsel etik ve 
yöntemleri ö¤renmek, araflt›rma
konular›n belirlemek, gerekli 
finansman› sa¤lamak ve yay›nlamak
için rehberlik almak gerekli olabilir.

Çok merkezli çal›flmalara
kat›lmak, yak›n kentlerdeki
meslektafllarla birlikte çal›flmak gö¤üs
hastal›klar› d›fl›ndaki disiplinlerle
iletiflim kurmak çözüm olabilir.

Sa¤l›k Hizmetlerinin Sunumu/
Koordinasyonu ve Planlanmas› da
anabilim dal›n›n ifllevleri aras›ndad›r.
Koruyucu hekimlik, Gö¤üs
Hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi
konusundaki tüm geliflmeleri izlemek
gerekir. Özellikle bölgesel solunum
sa¤l›¤› sorunlar›n› saptamak ve özgün
gereksinimleri belirlemek önemlidir.
Örne¤in meslek hastal›¤› ya da çevresel
maruziyet aç›s›ndan dikkati çeken bir
yo¤unluk varsa araflt›rma ve sa¤l›k
hizmeti bu alanda yo¤unlaflt›r›labilir.

Sa¤l›k hizmeti sunumu s›ras›nda
karfl›lafl›lacak tüm yasal sorunlar için
bilgili olunmal›d›r. Bilgilendirilmifl
Onam Formlar›n›n Sa¤lanmas›, 
ifllemlerin yetkin kifliler taraf›ndan
yap›lmas› adli raporlar›n 
düzenlenmesi vb. konulara özen 
gösterilmelidir. Hasta kay›tlar›n›n
do¤ru bir flekilde tutulmas› ve 
güvenle saklanmas› da önemlidir. 
Bu konularla ilgili yasal düzenlemeler
izlenmeli ve gerekti¤inde 
dan›flmanl›k al›nmal›d›r.

Yeni Kurulan Gö¤üs Hastal›klar›
Bilim Dallar›n›n Sorunlar› Nelerdir?

Prof.Dr. Arzu Mirici
TÜSAD MYK Üyesi

18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD

1- Yukar›da k›saca özetlemeye
çal›flt›¤›m ifllevler konusunda
derne¤imizin internet sayfas›nda
bu amaçla özel bir bölüm 
planlanabilir. Bu bölümde; 
standart birimleri tan›mlamak ve
belirlemek, ilgili yasal düzen-
lemeleri izlemek, e¤itim 
programlar› yay›nlamak, bilimsel
araflt›rmalarla ilgili olarak 
bilgilendirme, planlama, mali
kaynak bulunmas› ve yay›nlama
aflamalar›nda destek olunabilir.

Özellikle geçerli olan ve de¤iflen
yasal mevzuat bu bölümde
bulunmal›d›r. T›pta Uzmanl›k
E¤itimi Yönetmeli¤i, ba¤l›
olarak haz›rlanacak yönergeler
ve uygulamadaki detaylar bu

bölümde paylafl›labilir. Ayn›
flekilde Türk Gö¤üs Hastal›klar›
yeterlilik Kurulunun
etkinliklerine dikkat çekilebilir.
T›p e¤itimi ve uzmanl›k e¤itimi
programlar› dayand›r›ld›¤› 
kaynaklarla birlikte bu sayfada
yer alabilir. Temel yaklafl›m 
benzer de olsa farkl› 
üniversitelerde program 
örnekleri ya da bunlara ulaflmak
için ba¤lant›lar verilebilir.

2- Anabilim dal› baflkanlar›ndan
oluflan bir forum, mail grubu vb.
oluflturulabilir. Burada sorunlar
ve çözüm önerileri güncel olarak
paylafl›l›r ve deneyimli
meslektafllar›m›z›n görüfllerinden
yararlan›l›r.

3- Solunum Aktüel Gazetesi’nde
her defas›nda biri eski, biri yeni
olmak üzere iki anabilim dal›na
ait röportaja yer verilebilir.
Yaflanan sorunlar ve çözüm
önerileri de¤erlendirilir.

4- Deneyimli meslektafllar›m›z ile
yeni bafllayanlar›n iletiflim 
kurmas› için do¤rudan destek
olunabilir. Kongrede  kurs ya da
interaktif dan›flma toplant›s›
organize edilebilir.

5- Köklü üniversitelerimizin yeni
kurulanlara destek olmas› için bir
tür “yönderlik” projesi bafllat›labilir.
Örne¤in; ‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpafla T›p Fakültesi ile
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi T›p fakültesi gibi 

Asl›nda yukar›da yaz›lanlar›n ço¤una
kongre ortam›nda ulafl›lmas›
mümkündür. Ancak kiflinin
iletiflim becerisi ile de yak›ndan
ilgilidir. Türkiye Solunum
Araflt›rmalar› Derne¤inin gerek
kongre ve di¤er bölgesel
toplant›lar s›ras›nda gerekse
TÜSAD-Akademi oluflumu ile
bu amaçlara hizmet etti¤ini
düflünüyorum. Derne¤imiz
etkinlikleri uzmanl›k
alan›m›zdaki kuflaklar aras›
iflbirli¤inin devam etmesi için
nitelikli bir ortam 
haz›rlamaktad›r. Bu çal›flmalar›n
kurulufl çal›flmalar› içinde 
özel olarak yap›land›r›lmas›
yaralar›n› art›racakt›r.

TÜSAD yeni kurulan Gö¤üs Hastal›klar› 
anabilim dallar›na nas›l katk›da bulunabilir?

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

n Çocuk Gö¤üs Hastal›klar›
Koordinasyon Kurulu

(ÇGHKK), TÜSAD flemsiyesi
alt›nda yeni kurulan bir oluflum
olup, baflta çocukluk ça¤›nda
bafllay›p eriflkine kadar 
ilerleyebilen solunum yolu
hastal›klar› alan›nda karfl›l›kl›
deneyimleri paylaflmak, bilgi
üretmek, ortak çal›flmalarda yer
alabilmek amac›n› tafl›maktad›r.

ÇGHKK’n›n, amaçlar›
aras›nda ülkemizde s›k görülen
solunum sistemi hastal›klar›n›n
meslektafllar›m›za ve halka
tan›t›lmas›, bu hastal›klar›n
önlenmesi konusunda 
bilgilendirme ve tedavisinde
ortak sorumluklar› paylaflmak
yer almaktad›r.

Hedeflerimizi:
l Ülkemizde yeni geliflmekte

olan Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar› alan›nda ilgili tüm
hekim gruplar›na 
kongre ve bilimsel toplant›lar
ile e¤itim vermek, 

l Çocuk Gö¤üs Hastal›klar› ile
ilgili yaz›l› ve internet
ortam›nda hastalar› 
bilgilendirmek 

l Di¤er çal›flma ve 
koordinasyon kurullar› ile 
birlikte Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar› alan›nda
araflt›rmalar yapmak 
oluflturmakt›r. 

Ülkemiz için hala önemli
bir sorun olan alt solunum yolu
enfeksiyonlar›, tüberküloz,
kistik fibrozis, kist hidatik
hastal›¤›, viral epidemiler, 
intersitisiyel akci¤er hastal›klar›,
astma, sigaraya maruziyet, 
kronik bakteriyal bronflit v.b...
hastal›klar› eriflkin gö¤üs
hastal›klar› uzmanlar› ile birlikte
tart›flmak, birlikte araflt›rmalar
yaparak sorunlar›m›z›n çözümü
için ortak ak›l oluflturmak en
büyük hedefimizdir.

Planlanan faaliyetlerimiz
aras›nda bafll›calar›; yak›n
dönemde çal›flma ve 
koordinasyon grubu toplant›s›
yapmak, Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar› ile ilgili çal›flmalar›n
planlanmas›, kongre ve
toplant›larda Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar› ile ilgili
konuflmalar›n planlanmas›,
bölge toplant›lar› ile ilgili 
ön çal›flma, bildiri ve broflürler
ile ilgili ön çal›flmalar yapmak
yer almaktad›r.

TÜSAD
Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar›

Koordinasyon
Kurulu

Oluflturuldu
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Bu yaz›y› okumaya bafllayan
herkesin bu bafll›¤a itiraz
etti¤ini duyar gibi oluyorum.

Evet hakl›s›n›z, ülkemizdeki ilk resmi
verem hastanesi 12 Haziran 1924’te
Ulu Önder Atatürk’ün direktifleriyle
kurulan Heybeliada Sanatoryumu’dur.
Ancak gayri resmi olarak 1900’lerin
bafl›nda Çaml›ca’daki tarihi köflklerde
veremli askerlerin bak›ld›¤› 
kay›tlardan anlafl›lmaktad›r. Hastane
olmamas›na ra¤men köflklerin 
sanatoryum gibi kullan›lmas› devlet
taraf›ndan o kadar benimsenmifltir ki
yönetimine baflhekim dahi atanm›flt›r.

Neyse gelelim hastanenin 
tarihçesine; as›l olarak hastaneyi
oluflturan biri tafl, di¤eri ahflap olmak
üzere iki tarihi bina vard›r. Bunlardan
tafl olan›n›n, 1860’l› y›llarda, devrin
padiflah› Sultan Abdülaziz’in 
kuyumcubafl›l›¤›n› yapan Ermeni usta
Köçeo¤lu Agop efendi taraf›ndan
yapt›r›ld›¤› bilinmektedir.
Köçeo¤lular, devlete ba¤l›l›¤› ile 
bilinmekte olan çok varl›kl› bir
Ermeni ailedir. Sultan II.Mahmut’tan
itibaren padiflahlar›n yan›na teklifsiz
girebilen ve saray sakinlerini evlerinde
a¤›rlayan bu ailenin asl›nda 
‹stanbul’un de¤iflik semtlerinde bir
çok köflk ve malikaneleri varm›fl.
Çaml›ca’daki tafl binay› av köflkü
olarak yapt›rm›fl Agop Efendi. 
O zamanlar yazl›k binalar bu adla
an›l›rm›fl. Ancak köflk pek de u¤urlu
gelmemifl kuyumcubafl›ya. 
Biricik efli vereme yakalanm›fl, 
iki defa ‹sviçre’deki da¤ 
sanatoryumlar›na götürerek zor 
kurtarm›fl kar›s›n›. Veremle iliflkisi
böyle bafllam›fl tarihi köflkün.

Köflkün bahçesi o zamanlar
Kad›köy Uzun Çay›r’a kadar
uzan›rm›fl. Köçeo¤lunun komflusu ise
o s›rada veliaht flehzade olan V.
Murat’t›r ve gelece¤in padiflah› bat›
yanl›s› bir sanatsal ruha sahiptir. Agop
Efendinin k›z› ile Çaml›ca Köflkü’nde
piyano çal›fl›rlar. Bu arada aralar›nda
gönül iliflkisi oldu¤una dair rivayetler
de dolafl›r. Köflkün tavan›nda yak›n
zamana kadar olan resimlerin bu
güzel k›za ait oldu¤u söylenir. Sultan
II. Abdülhamit zaman›nda Köçeo¤lu
ailesi gözden düfler ve mali s›k›nt›ya
girerek köflkü satmak zorunda kal›r.
Padiflah›n baflhafiyesi meflhur devlet
adamlar›ndan Ahmet Celalettin Pafla
yeni sahibidir köflkün art›k. Tafl
binan›n 50 metre kadar afla¤›s›nda

ahflap bir köflk daha yapt›r›r pafla.
Kad›nlar Köflkü olarak an›lan bu bina
muhtemelen haremlik olarak
kullan›l›r o dönem. Zamanla
Celalettin Pafla da gözden düfler ve
tutuklanmaktan zor kurtar›r kendisini
M›s›r’a kaçarak. Sahipsiz kalan
köflkler padiflah›n yönetimine geçer.
E¤lence ve köflk hayat›ndan 
hofllanmayan II. Abdülhamit bu
binalar› 1900’lü y›llar›n bafl›nda
Erkan-› Harb Dairesi’ne (Genel
Kurmay Baflkanl›¤›) devreder. Köflkler
art›k nekahathane ve esaretten dönen
subaylar›n dinlenme yeri olarak 
kullan›l›r. O zamanlar çok yayg›n ve
tehlikeli bir hastal›k olan verem 
orduda da s›k görülür. K›sa sürede

binalarda yatan hastalar›n
ço¤unlu¤unu veremli subaylar
oluflturur. Art›k gayri resmi bir sana-
toryum olarak kullan›lmaya bafllan›l›r
köflkler ve bu durum ülkemiz için bir
ilk oluflturmaktad›r. Köflklerin 
yönetimine Operatör Kaymakam
(binbafl›) Doktor Nevres Bey atan›r.
Bu durum, I. Dünya Savafl› sonunda
‹stanbul’un iflgaline kadar devam
eder. Hastane, 1920 y›l›nda çal›flan
hekim kadrosunun Anadoludaki
mücadeye kat›lmas› sonucu da¤›l›r ve
resmen kapan›r. Bu arada tam da belli
olmayan bir flekilde köflkler bir flah›sa
devredilir ve 20 y›l kadar özel
mülkiyette kal›r. 1939 y›l›nda Milli
Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan sat›n

al›narak gerekli haz›rl›klardan sonra 7
Ocak 1944 tarihinde “Çaml›ca Askeri
Sanatoryumu” ad›yla 
resmen aç›l›r. Aç›l›fltan
hemen sonra bu binalar›n
hastane için çokta uygun
olmad›¤› anlafl›l›r ve 
modern sanatoryuma
uygun yeni bir binan›n
inflas›na bafllan›l›r. 1951
y›l›nda 200 yatak kapasiteli
hastane kullan›ma devrin
vali ve belediye baflkan›
Ord.Prof.Dr. Fahrettin
Kerim Gökay taraf›ndan
aç›l›r. Bu yeni 
sanatoryumun da yetersiz
geldi¤i k›sa sürede anlafl›l›r.

1960 y›l›nda 500 yatak kapasiteli
ülkemizin o an için en büyük ve
modern sanatoryumu yap›larak
hizmete girer. Bu olayla birlikte
‹stanbul’daki sanatoryum özelli¤i
tafl›yan tüm hastaneler burada
toplan›r ve ad› da “Çaml›ca Askeri
Hastanesi” olarak de¤iflir.

Bu arada kuruluflundan itibaren
birçok t›bbi yenili¤in ilk uyguland›¤›
yerdir Çaml›ca. Tüberküloz
tedavisinde streptomisini ülkemizde
1947 y›l›nda ilk defa düzenli olarak
kullanan hastane Çaml›cad›r. Yine ilk
defa Çaml›ca’da kombine tedaviye
(Isoniyazid + Streptomisin + PAS)
1952 y›l›nda geçilmifltir. 1944
y›l›ndan beri hastanenin tedavi baflar›
ve ölüm oranlar› kay›tl›d›r. Ellili 
y›llardan itibaren hastane bünyesinde
içinde hasta ve çal›flan doktorlar›n
yaz›, fliir ve resimlerinin bulundu¤u
hasta gazetesi ç›kar›lm›flt›r 

Altm›fll› y›llar hastanenin alt›n
y›llar›d›r. ‹lk Askeri T›p Kongresi
Silahl› Kuvvetlerin gözbebe¤i olan bu
hastanede 1965 Ocak’ta yap›l›r. 1986
y›l›nda GATA bünyesine kat›lan 
hastane, 2004 y›l›ndan itibaren
Gö¤üs Hastal›klar› Servisi ad›yla yeni
binas›nda tekrar teflkilatland›r›lm›flt›r.
Halen Türk Silahl› Kuvvetleri’ndeki
tüberküloz hastalar›n›n %70’i bu 
hastanede takip ve tedavi edilmekte
olup; y›lda üçte ikisi asker olmak
üzere 150 civar›nda tüberküloz 
hastas›na bak›lmaktad›r.
Kuruluflundan hastane özelli¤ini
yitirmesine kadar Çaml›ca’da 25
bafltabip görev yapm›flt›r. Çaml›ca
Hastanesi, ülkemizdeki birçok Gö¤üs
Hastal›klar› ö¤retim üyesinin
askerli¤ini yapt›¤› yer olarak da 
bilinmektedir.

Yak›n zamanda ‹stanbul GATA
Haydarpafla E¤itim Hastanesine
tafl›nmas› planlanan ve art›k tarihe
kar›flacak olan Çaml›ca Askeri
Hastanesi, kuruluflundan bu yana
yüzlerce doktor, hemflire ve sa¤l›k
çal›flan›n görev yapt›¤›, binlerce 
hastan›n tedavi gördü¤ü bir mekan
olup; köflkleri, korusu, yeflilli¤i,
papatyalar›, havuzu, temiz havas›,
bülbül ve güvercinleri ile gönüllerde 
yaflayacakt›r. Bu yaz›y›, 1956 y›l›nda
ç›kan Çaml›ca hastane gazetesinde
yer alan ve t›bbi literatüre oldukça
aflina oldu¤unu anlad›¤›m›z veremli
bir hasta astsubay›n güzel bir fliiri ile
bitirmek istiyorum:

Ülkemizdeki ‹lk Verem Hastanesi

Çamlıca Askeri
Hastanesi

Çaml›ca Askeri Sanatoryumuna ait elimizdeki en eski foto¤raf. Köçeo¤lu Agop Efendi'nin Av Köflkü. (1940)

Ahmet Celalettin Pafla'n›n Kad›nlar Köflkü. 1944-50
aras› Bafltabiplik olarak kullan›lm›fl.

Çaml›ca Askeri Hastanesi’nin tüm binalar›n›n toplu görünüflü Y›l:2005.
fiehrin akci¤erleri oldu¤unu ispatlayan bir foto¤raf.

1950-2004 y›llar› aras› hizmet veren ikinci nesil 
hastane binalar›ndan; 200 yatakl› sanatoryum binas›.

KALLEfiS‹N
‹smin ne bilmiyordum, nas›ld› cismin,
Haber vermeden geldin ah! Ne sinsisin,
Aç kurtlar gibi dolaflt›n içimde yer arad›n, 
Baflka iflin yokmufl gibi ci¤erimi tarad›n.

Arad›m, sordum seni, acep neyin nesisin,
Me¤er sen bir enfiltrasyonm›fls›n,
Plörit de derlermifl, zatürre de, oynakm›fls›n,
Biliyorum kiras›z diye çok kalacakm›fls›n.

Allaha flükredip kalmad›n kendi halinde,
Bu devir inkilap devridir dedin sen de,
Kar›nca gibi çal›fl›p, ilerledin sol zirvemde,
Vefas›z sevgili gibisin, hal koymad›n ben de.

En nihayet yerleflip, klavikül alt›na 
Bafl gelemedim art›k senin bütün halt›na 
Rahats›nd›r zannederim, apeks kat›nda,
‹çtimai seviyeni de yükselttin oldun kavite.

Anlad›k art›k yeter, dertlerin en yücesisin,
B›rak ta beni git ifline, vallahi zamnenin beyisin,
Alacaksan al can›m› yaz›kt›r sürünmesin,
Sayende kaçt›lar dostlar›m, vallahi kalleflsin.

‹nazit’le PAS’tan ne haber; kaç›yor keyfin
Hava’da pek zalim, kesiliyor nefesin,
Ferifltah olsan da art›k, iflte elimdesin
Oyuncak  oldun art›k bende, maskarams›n

Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ
GATA Haydarpaşa Eğitim

Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Servisi

2004 y›l› hizmete giren 200 yatakl› üçüncü nesil hastane binas›.
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‹nsanlar›n kendi vücutlar›n›
ba¤›fllamalar› sonucu insan 
bedenlerinin ve iç organlar›n›n halka

sergilenebildi¤i tek insan anatomisi 
sergisi olan BODY WORLDS Orijinal
Vücut Dünyas›-Yaflam Döngüsü sergisi 
‹stanbul'a geldi. ‹lk kez 1995 y›l›nda
Japonya'da aç›lan sergi, bugüne kadar
60’tan fazla ülkede, 30 milyondan fazla
ziyaretçiye ulaflt›.

‹nsan vücudunun zarif formunu
keflfedip, stres alt›nda ve hastal›k
zaman›nda nas›l k›r›lgan oldu¤unu ve
sa¤l›kl›yken de nas›l müthifl bir güce
ulaflt›¤›n› gösteren BODY WORLDS 
sergisi, ziyaretçilerin insan bedeninin iç
alanlar›n› ve d›fl oluflumunu keflfetmesini
sa¤l›yor. Temel amac› sa¤l›k e¤itimi olan
BODY WORLDS sergisi insan›n kendi
vücuduna bak›fl aç›s›n› de¤ifltiriyor. 

Alman Anatomist Dr. Gunther Von
Hagen'in keflfetti¤i plastinasyon yöntemi
ile korunan organlar ve vücutlardan
oluflan sergi, yaklafl›k 200 parçadan
olufluyor. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti etkinlikleri kapsam›nda
gerçekleflen serginin bilimsel ve t›bbi
dan›flmanl›¤›n› ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Klinik Anatomi Bilim dal›
yap›yor. BODY WORLDS’te kaslar,
damarlar ve organlar, yaflayan vücudun
içinde oldu¤u gibi, bozulmam›fl haliyle
sunuluyor.

Sergilenen ve “plastinat” olarak
adland›r›lan parçalar, bedenin ve 
organlar›n sa¤l›kl› hallerini oldu¤u kadar
hastal›kl› hallerini de gösteriyor. Lösemili
bir hastan›n büyüyen dala¤›, sigara içen
birinin akci¤erinin durumu ya da 
enfarktüs geçirmifl bir kalp, hastal›klar›n
beden üzerindeki etkilerini de gözler
önüne seriyor. 

Serginin küratörü Dr. Angeline
Whaley'in ‹stanbul için haz›rlad›¤›
“Yaflam Döngüsü” sergisinde bebe¤in
anne rahmindeki halinden, geliflimi ve 

yafllanmas›, hastal›klar› bir düzen 
içinde tasvir ediliyor.

Plastinasyon nedir?
Dr. Gunther Von Hagens taraf›ndan

örneklerin t›p e¤itiminde kullan›lmak
üzere korunmas› amac›yla keflfedilen 
plastinasyon yöntemi benzersiz bir ifllem.
Bu ifllemde örneklerdeki çürümeye
neden olan, bakteri üreten beden s›v›lar›
ve çözülebilir ya¤lar vakumland›ktan
sonra yerine polimer enjekte ediliyor.
Bedenler canl›y› and›ran pozlarda
sabitlendikten sonra gaz, ›s› veya ›fl›kla
sertlefltiriliyor. Plastinatlar, bedenin
yaflamdaki hareketlere ve atletik 
etkinliklere için nas›l tepki verdi¤ini 
gösteriyor.

Gunther von Hagens’›n BODY
WORLDS Orijinal Vücut Dünyas›-
Yaflam Döngüsü sergisi, 10 Aral›k 2010
tarihine kadar ‹stanbul’da Antrepo 3’te
sergilenecek. 

Sergiyle ilgili detayl› bilgi için:
www.bodyworlds-istanbul.com 

OBJEKT‹F‹M‹ZDENOBJEKT‹F‹M‹ZDENOBJEKT‹F‹M‹ZDEN

Bu Serginin Bir Benzeri YokBu Serginin Bir Benzeri Yok
BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyas›-Yaflam Döngüsü Sergisi'nde Gerçek Vücutlar SergileniyorBODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyas›-Yaflam Döngüsü Sergisi'nde Gerçek Vücutlar Sergileniyor

ajanda
4 8th Asia Pacific
Congress of Allergy,
Asthma and Clinical
Immunology
Tarih: 6-9 Kasım 2010 Yer: Singapur-Singapur
Websitesi: http://www.apcaaci2010.org/

4 20th World Congress of Asthma – WCA 2010
Tarih: 3-6 Kasım 2010
Yer: Atina - Yunanistan
Websitesi: http://wca2010.gr/pages/en/welcome.php

4CHEST 2010
Tarih: 30 Ekim-4 Kasım 2010
Yer: Vancouver-Kanada
Websitesi: http://www.chestnet.org

414th International Congress of Asthma & Immunology
Tarih: 22-27 A¤ustos 2010
Yer: Kobe-Japonya
Websitesi: http://www.ici2010.org

426th International Pediatric Congress - IPA 2010
Tarih: 04-09 A¤ustos 2010
Yer: Johannesburg – Güney Afrika
Websitesi: http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx

solunum aktüel

Ülkemi seviyorum... Mimarı, tarihi, kültürel ve görsel değerleri ile mutlaka görülmesi
gerekli kentimiz, Mardin. Zamanın durduğu bu şehirde ulaşım, tarihi taş yapıların arasında
daracık sokaklarda eşek ve katırlarla sağlanmakta. Bugün için bulabildiğimiz 2 semerci
ustası ise, bu mesleğin Mardin’deki son temsilcileri.

n Benan Çağlayan


