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De¤erli Solunum Aktüel

Okurlar›,

Yeni bir say› ile sizlerle birlikte

olman›n mutlulu¤unu

yafl›yoruz. 

SOLUNUM

2010 

kongresinde

sizlere “Solunum

Aktüel Kongre

Özel Say›s›”n›

sunmufltuk.

TÜSAD’›n 

kurulufl 40. y›l›n›n da 

kutland›¤› kongremiz içerisinde

bilimsel program d›fl›nda

meslektafllar›m›za zengin bir

sosyal program haz›rlanm›flt›. 

devam› sayfa 2’de

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdırsolunum aktüel
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n
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 nefes alma ve yaflam mücadelesi

vermekte ve 10 milyondan fazlas›n›n da

yaflam›n› kaybetmekte oldu¤unu söyleyen

Prof. Dr. Öztürk, “Akci¤er Hastal›klar›n›n

dünya nüfusunu tehdit eden önemli bir

sorun oldu¤una dikkatleri çekmek için:

Akci¤er Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ile ilgili

Uluslararas› Kurulufllar, 2010 y›l›n› “Dünya

Akci¤er Sa¤l›¤›” y›l› olarak ilan etmifller ve

bunu “Akci¤er Sa¤l›¤› Nefes almak ve

Yaflamak için esast›r” slogan› ile ve ortak bir

deklarasyonla duyurmufllard›r” dedi. 

TÜSAD ve Türk

Gö¤üs Cerrahisi

Derne¤i ‹stanbul fiubesi

ortak toplant›lar› 20

Ocak 2011’de 

‹stanbul’da bafll›yor.

TÜSAD ve Türk

Gö¤üs Cerrahisi

Derne¤i solunum alan›nda

hem klinik pratikte hem de

akademik ortamlarda her

zaman birlikte olan ve çal›flan

iki uzmanl›k alan› olarak,

uzmanl›k dernekleri

düzeyinde ortak toplant›lar

gerçeklefltirme karar›n› ald›.

Birçok noktada ortak fikir üreten iki 

dernek, bu iflbirli¤ini akademik toplant›

ortam›nda da

gelifltirerek hem

üretkenli¤i art›rmak

hem de zaman ve 

kaynak

kullan›m›nda 

verimli davranmay› 

hedefliyor. Bu

toplant›lar›n iki derne¤in

ortak faaliyeti olarak

bafllamas› ve devam etmesi

Gö¤üs Hastal›klar›

camias›nda verimli ve baflar›l›

bir birlikteli¤in 

ilk örne¤ini oluflturacak.

Gö¤üs Hastal›klar› - Gö¤üs Cerrahisi
Konsey Toplant›lar› Bafll›yor

SOLUNUM 2011
14-19 Ekim Tarihleri

Aras›nda Çeflme
Sheraton’da Yap›lacak

n
Türkiye Solunum
Araflt›rmalar› Derne¤i

‹nhalasyon Tedavileri Çal›flma
Grubu’nun
inhalan ilaçlar
ve inhalasyon
tedavileri
konusunda
özellikle 
hekimler
aras›nda fark›ndal›¤› art›rmaya
yönelik projelerinden ‹NTEDA
web sitesi yay›na girdi. Siteye
www.inteda.net web adresinden
ulafl›labilmektedir. 
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‹NTEDA Web
Sitesi Yay›nda

TÜSAD Akademi’nin
eğitim faaliyetleri devam
ediyor. Bu kapsamda 
5-6 Kasım 2010 tarihleri
arasında İstanbul’da
“Tanısal Bronkoskopi
Kursu” , İzmir’de “NIMV
Kursu” düzenlendi.
Ayrıca Aile Hekimlerine
yönelik olarak 6 Kasım
2010 tarihinde
Antalya’da 11 Aralık
2010 tarihinde
Sapanca’da eğitim 
seminerleri düzenlendi. 

devam› sayfa 2’de

E¤itim
Faaliyetleri

Sa¤l›kl› Bir Nefes ‹çin 
“Dünya Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›”

Akci¤er Hastal›klar› T›rman›flta

n
TÜSAD’›n 33.
Kongresi’nin tarihi ve yeri

belli oldu. SOLUNUM 2011,
14-19 Ekim 2011 
tarihleri aras›nda 
Çeflme Sheraton 
Otel’de yap›lacak. 
Kongre’nin 
organizasyon 
komitesinde görev alacak
dernek üyeleri belirlenerek
çal›flmalar›na bafllad›lar.

SOLUNUM
Dergisi

Uluslararas›
Bilimsel Dizinlerde

Üst S›ralara
Yükseliyor

ÖNEMLİ
ÖNEMLİ

n
Bu y›l Open Access 
Journal kapsam›nda

yay›mlanan SOLUNUM
Dergisi 2011  y›l›n›n 
ilk çeyre¤inde 
ve EMBASE
veri
tabanlar›nda 
indekslenmeye
bafllayacakt›r. 
Ayr›ca bu y›l
PUBMED için
baflvuru 
sürecimiz
bafllat›lm›flt›r. 

devam› sayfa 14’te

T
ürkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Can

Öztürk, SOLUNUM 2010

Kongresi'nin bas›n toplant›s›nda

yapt›¤› aç›klamada kalp hastal›klar› ve

nörolojik en çok ölüme neden olan

hastal›klar aras›nda akci¤er

hastal›klar›n›n geldi¤ine dikkatleri

çekti. Dünya genelinde ölümlerin

yaklafl›k % 20’sinin akci¤er

hastal›klar›na ba¤l› olufltu¤unu 

bildiren Prof. Dr. Öztürk, akci¤er

hastal›klar›n›n gelifliminde genetik 

faktörlerin yan›s›ra son y›llarda 

insanlar›n s›kl›kla karfl›laflt›klar› 

çevresel maruziyetlerin de önemli yer

tuttu¤unu söyledi. 

Prof. Dr. Can Öztürk “Y›lda

yaklafl›k 4 milyon kifli toplum

taraf›ndan az tan›nan KOAH 

edeniyle yaflam›n› kaybediyor. 

Her y›l, 3 milyon kifli pnömoni, 

2 milyon kifli ise akci¤er kanseri gibi

akci¤er sorunlar› nedeniyle ölüyor.

Kalp hastal›klar›ndan ölenlerin

say›s›n›n 8 milyon oldu¤unu

düflünürsek, bu rakamlar›n ne kadar

önemli oldu¤u ortaya ç›k›yor. Nitekim

KOAH’l› hastalar yetiflkin nüfusun 

% 5-10’unu oluflturuyor ve sadece

Avrupa ülkelerinde y›lda 30 milyar

Euro’luk bir ekonomik kayba yol

açt›¤› hesaplan›yor. KOAH d›fl›nda,

Ast›m, Akci¤er Kanseri, Pnömoni,

Tüberküloz gibi s›k görülen akci¤er

hastal›klar›n› da eklersek, sadece

Avrupa Birli¤i ülkelerinin akci¤er

hastal›klar› için her y›l 100 milyar

Euro’nun üzerinde bir harcama

yapt›¤›n› söyleyebiliriz. 

devam› sayfa 15’te

devam› sayfa 15’te

devam› sayfa 15’te
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Editörden

Geri Dönüflümlü
Ka¤›da Bas›l›yor

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

TÜSAD Akademi E¤itim
Faaliyetlerini Sürdürüyor

TÜSAD Akademi 
Tanısal Bronkoskopi Kursu 
l

TÜSAD Akademi Tanısal
Bronkoskopi Kursu 5-6

Kasım 2010 tarihinde İstanbul'da
yapıldı.

TÜSAD Girişmsel
Pulmonoloji grubu tarafından
düzenlenen ve TÜSAD Akademi
faaliyetleri kapsamında yapılan
“Tanısal Bronkoskopi Mezuniyet
Sonrası Kursu” 5-5 Kasım 2010
tarihinde 48 kursiyerin katılımı ile
İstanbul'da yapıldı.

Kursun ilk gününde Prof. Dr.
Mustafa Yaman ve Doç. Dr.
Benan Çağlayan
moderatörlğünde gerçekleşen
oturumlarla tanısal bronkoskopi
tüm yönleri ile ele alındı. Bu otu-
rumlarda Doç. Dr. Serdar

Erturan bronkoskopi
ünitesi yönetimini, 
Prof. Dr. Meftun Ünsal
hastanın bronkoskopiye
hazırlanması, premedikasyon 
ve anestezi konularını, Prof Dr.
Mustafa Erelel konvansiyonel
bronkoskopi teknikleri, Prof. 
Dr. Tuhan Ece TBNA ve TBB
tekniklerini, Dr. Levent Karasulu
ise otofloresan bronkoskopi ve
Narrow Band Imaging 
tekniklerini anlattılar. Öğleden
sonraki ikinci bölümde ise daha
çok ultrasonografik teknikler
üzerinde duruldu. Prof. Dr.
Ahmet Ilgazlı, Doç. Dr. Benan
Çağlayan ve Dr. Banu Salepçi bu
oturumlarda sırasıyla radyal ve

konveks prob EBUS 
uygulamalarını olgular 
eşliğinde sundular.

Tüm eğitim boyunca dikkati
çeken en önemli nokta ise
katılımcıların ilgisi ve
tartışmaların katılımının 
yüksekliği oldu.

Kursun ikinci gününde 
ise 4 masa halinde organize
edilen pratik uygulamalar 
kursiyerlerle birlikte yapıldı.
Bu uygulamalarda fiberoptik
bronkoskopi, TBNA, radyal ve
konveks prob EBUS
uygulamaları yapıldı.

TÜSAD Akademi

taraf›ndan ‹zmir'de

düzenlenen NIMV

kursu yaklafl›k 45 kiflinin

kat›l›m› ile gerçekleflti.

‹lk gün teorik bölümde

‹zmir, ‹stanbul, Ankara,

Kayseri ve Çanakkale'

den kat›lan deneyimli

hocalar›m›z taraf›ndan

NIMV ile ilgili temel

konular ifllendi. Kurs

baflkan› ve Dahili ve Cerrahi Bilimler

Yo¤un Bak›m Derne¤i yönetim kurulu

üyesi Prof. Dr. Murat Sungur, 

ülkemizde yo¤un bak›m uzman›

aç›¤›n›n çok fazla oldu¤unu ve Gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›n›n yo¤un bak›m

alan›na daha fazla yönelmesinin gerekli

oldu¤unu belirtti. ‹kinci gün ise, ‹zmir

Dr. Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar› ve

Cerrahisi E¤itim Hastanesi

Yo¤un Bak›m Ünitesi' nde

hasta bafl›nda NIMV 

uygulamas›, farkl› 

ventilatörler ve maske

çeflitleri hakk›ndaki bilgileri

kapsayan pratik uygulama

yap›ld›. Kursa kat›lan gö¤üs

hastal›klar› uzman›

meslektafllar›m›zdan kursun

oldukça verimli geçti¤i ve

TÜSAD Akademi’nin bu tür

aktiviteleri s›k s›k düzenlemesinin iyi

olaca¤› fleklinde geri bildirimler ald›k. 

Dr. S. Cenk KIRAKLI 
Gö¤üs Hastal›klar› 

ve Yo¤un Bak›m
‹zmir Dr. Suat Seren Gö¤üs

Hastal›klar› ve Cerrahisi E.A.H.
Yo¤un Bak›m Ünitesi

TÜSAD Akademi NIMV
Kursu İzmir’de Gerçekleşti

TÜSAD Akademi “Aile Hekimleri
Göğüs Hastalıkları Eğitim Serileri”

Aile Hekimli¤i Antalya
Toplant›s› Yap›ld›

Aile Hekimli¤i Sapanca Toplant›s› 

TÜSAD Akademi “Aile

Hekimleri Gö¤üs Hastal›klar› E¤itim

Serileri-2” 11 Aral›k 2010 tarihinde

Güral Sapanca Oteli'nde yap›ld›.

Prof. Hakan Günen'in oturum

baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen

Kursun birinci bölümünde Prof. Dr.

Mecit Süerdem “Bronkodilatör

‹laçlar”, Prof. Dr. Tunçalp Demir

“Spirometri”, Doç. Dr. Osman

fiener “Ast›m”, Prof. Dr. Hakan

Gönen “KOAH” konular›n›

anlatt›lar ve “‹nhalasyon Cihazlar›”

hakk›nda bilgiler verdiler. 

Oturum baflkanl›klar›n› 

Prof. Dr. Tunçalp Demir ve 

Prof. Dr. Tülin Ça¤atayl›'n›n 

yürüttükleri ikinci bölümde Prof.

Dr. Tunçalp Demir “Sigara

b›rakt›rma tedavisi”, Dr. Sevda fiener

Cömert “Kronik ökrüsük”, Prof. Dr.

Tülin Ça¤atay “Birinci basamakta

eriflkinlerde alt solunum sistemi

enfeksiyonlar› tedavisi”, Prof. Dr.

Levent Elbeyli “Yabanc› Cisim

Aspirasyonlar›”n› anlatt›lar ve

toplant›da “Birinci basamakta 

çocuklarda alt solunum sistemi

enfeksiyonlar› tedavisi” hakk›nda da

bilgi verildi.

SOLUNUM 2010 kongresinin

ayr›nt›lar›n› sayfalar›m›zda 

bulacaks›n›z. Ayr›ca TÜSAD

Akademi taraf›ndan de¤iflik

illerimizde düzenlenen 

etkinlikleri yans›tmaya

çal›flaca¤›z. Konuklar›m›zla

yapt›¤›m›z sohbetleri iç 

sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. 

Bu say›m›zda okuyucular›m›z›n

ilgisini çekece¤ini

düflündü¤ümüz de¤iflik 

konulara da yer vermeye

çal›flt›k.

Bu say›m›zla birlikte 2010 y›l›na

veda ederken 2011 y›l›na 

merhaba diyoruz. Yeni y›l›n

sa¤l›k çal›flanlar›na sorunlar›n›n

giderildi¤i, mesleki sayg›nl›¤›n

oldu¤u, daha iyi çal›flma

koflullar›n›n sa¤land›¤› günleri

beraberinde getirmesini 

diyorum.

O¤uzhan Okutan
Solunum Aktüel Editörü

Aile Hekimleri Gö¤üs

Hastal›klar› E¤itim Serisi’nin ilki 

6 Kas›m 2010 tarihinde Antalya’da

75 aile hekiminin kat›l›m› ile yap›ld›.

Aile Hekimlerinin gö¤üs hastal›klar›

alan›nda s›k karfl›lafl›lan konularda

tan› koyma ve ilk basamak tedavi

yöntemleri hakk›nda bilgilerinin

tazelenmesi amaçlan›rken ayn›

zamanda hastalar›n hangi 

durumlarda gö¤üs hastal›klar›

hekimine sevk edilmesi gerekece¤i

ile ilgili bilgiler de verildi. Ast›m,

KOAH, alt solunum yolu 

enfeksiyonlar› ve antibiyotik 

kullan›m ilkeleri, spirometri,

bronkodilatör ilaçlar, inhalasyon

cihazlar›, kronik öksürük, sigara

b›rakt›rma tedavileri, yabanc› cisim

aspirasyonlar› ve çocuklarda alt 

solunum yolu enfeksiyonlar› 

konular›n›n ifllendi¤i ve oldukça

s›cak bir ortamda yap›lan 

toplant›lar aile hekimlerinin 

interaktif kat›l›mlar› ile çok canl›

geçti. Günün sonunda yap›lan

de¤erlendirme toplant›s›nda

kat›l›mc›lar memnuniyetlerini 

dile getirirken bu serilerin 

devam›n› istediler.

TÜSAD daha rahat haberleşebilmek için üyelerini
tusad@yahoogroups’a üye olmaya davet ediyor.



n sayfa 3 solunum aktüel kongre

A
ntalya’da gerçeklefltirdi¤imiz 32. Ulusal

kongremizin ard›ndan 33. Kongremiz

olan SOLUNUM 2011’in haz›rl›klar›na

bafllad›k. Bu y›l uzmanl›k alan›m›zdaki en eski

dernek olan TÜSAD’›n  kuruluflunun k›rk›nc›

y›l›n› büyük bir coflkuyla kutlad›k. Önümüzdeki

y›l k›rkbirinci y›l›m›z olacak, bu nedenle bu

güne kadar verilen emeklerin de¤erinin 

bilinmesi ve ulafl›lan baflar›l› çizginin

sürdürülmesi en önemli hedefimiz olacakt›r.

Kat›lanlar›n genellikle övgü dolu sözlerle

ayr›ld›¤›, Solunum 2010 tamamland›¤›nda,

gerek kat›l›mc›lar›n geribildirimleri gerekse

organizasyon sorumlular›n›n özelefltirileri, 

hedeflerimizi belirlemekte yol gösterici

olmufltur.

SOLUNUM 2011, daha önce de baflar›l›

bir kongremize tan›kl›k eden Çeflme Sheraton

Otel’de 14-19 Ekim 2011 tarihleri aras›nda

yap›lacakt›r.

Bundan önceki kongrelerimizde oldu¤u

gibi çal›flma gruplar›m›z›n  bilimsel programla

ilgili görüfl ve düflüncelerini alacak ve ülkemizde

Gö¤üs Hastal›klar› alan›nda ihtiyaç duyulan bir

kongreyi daha gerçeklefltirmek için çal›flmalar

yapaca¤›z.

Bilimsel programda uzmanl›k alan›n›n

bütün konular›nda e¤itici kurslar, özellikle

klinik prati¤e yönelik konu bafll›klar› ve 

yenilikler yer alacakt›r.

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda bilim ve

teknoloji bafldöndürücü bir h›zla ilerlemekte ve

dolay›s›yla bilgiler de¤iflmektedir. Bilimsel

toplant›lar›n amac› bilgi paylafl›m› yan›nda,

de¤iflimleri tart›flmaya açmak ve uygulanabilir

olmas›n› sa¤lamak olmal›d›r.

Öte yandan ülkemizde ve dünyada bilimsel

kongreler, ayn› iflle u¤raflanlar›n buluflmalar›  ve

ortak sorunlar› paylaflmalar›, çözüm önerileri

aramalar› için çok uygun ortamlar

sa¤lamaktad›r. Bu nedenle SOLUNUM 2011

de gündemimizi zaman zaman bilimsel 

konulardan  fazla meflgul eden sosyal konulara

da yer verilecektir.

Gerçekten yo¤un geçecek kongre bilimsel

program› yan›nda meslek yaflam›n›zda farkl›

zamanlarda karfl›laflt›¤›m›z arkadafllar›n›za

kavuflmak için de SOLUNUM 2011 paha

biçilmez bir f›rsat olacakt›r. Ekim’de Çeflme’de

paylaflt›kça ço¤altmak için buluflal›m.

Prof. Dr. N.Arzu Mirici  
SOLUNUM-2011 

Kongre Baflkan›

SOLUNUM 2011 ORGANİZASYON KOMİTESİ
KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. 
Arzu Mirici

1984 yılında İstanbul
Tıp fakültesi'nden mezun
oldu. 3 yıl süreyle
Çanakkale ve 
Adıyaman-Samsat sağlık
ocaklarında çalıştı. 1988 yılında Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde

uzmanlık eğitimine başladı. 1992 yılında
Göğüs hastalıkları uzmanı oldu. 1993
yılında kısa bir süre uzman olarak
çalıştıktan sonra, Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı’nda yardımcı doçent oldu.  
1994 -2003  yılları arası Anabilim Dalı
başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında
bu göreve tekrar seçildi. 1996 yılında
doçent, 2001 yılında profesör oldu. 
2007-2010 yılları arasında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp

Fakültesinde Göğüs Hastalıkları AD
Başkanı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm
Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak
görev aldı. Halen aynı üniversitede
anabilim dalı başkanı olarak görevini
sürdürüyor. Akademik çalışmalarını
ağırlıklı olarak KOAH, Astım, solunumsal
yoğun bakım ve uykuda solunum 
bozuklukları alanlarında sürdürüyor.
TORAKS derneği dışında, TÜSAD ve
European Respiratory Society ve
American Thoracic Society üyesi.

BİLİMSEL KOMİTE
BAŞKANI

Prof. Dr. Günay 
Aydın Tosun 

Yüksek öğrenimine
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
bünyesinde eğitim yaptığı
dönemde Trakya 
Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nde devam
etti. Zorunlu hizmetini 1983-85 yılları
arasında Sultanhanı-Aksaray Sağlık
Ocağında tamamladı. 1985-90 yılları
arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD'nda asistan doktor
olarak çalıştı. Aynı klinikte 1990 yılında
uzman, 1994'te Doçent, 2000 yılında Prof.
Dr. ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır.

BİLİMSEL
KOMİTE
SEKRETERİ

Dr. Sevda 
Şener Cömert 

1989-1996 İ.Ü.
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İngilizce
Tıp Bölümü'nü bitiren Dr. Cömert,
uzmanlık eğitimini 1996-2002 yılları
arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'da 

tamamladı. Alman Hastanesi ve
Akyazı Devlet Hastanesi’nde
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak
görev yaptı. Eylül 2007'den bu yana
Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH’de
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak
görev yapıyor. 

KONGRE DIŞ
İLİŞKİLER
KOMİTE
SEKRETERİ

Doç. Dr. Semra
Bilaçeroğlu 

Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nden 1984'te
mezun oldu. Zorunlu hizmetini, 
Ekim 1984-Nisan 1987 arasında
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Verem
Savaş Dispanseri Başhekimi olarak
yerine getirdi. 1987'de İzmir Dr. Suat
Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
göğüs hastalıkları asistanı olarak
çalışmaya başladı. Halen, bu 
hastanede göğüs hastalıkları
servisinde çalışmaktadır.

TÜSAD 33. Ulusal Kongresi'nin Haz›rl›k Çal›flmalar› Bafllad›

SOLUNUM 2011’de Çeflme'deyiz

KONGRE II. BAŞKANI

Doç. Dr.
O¤uzhan Okutan

Tıp eğitimini
GATA’da
tamamladıktan sonra
Eskişehir'de 1. Ana Jet
Üs komutanlığında
Uçuş Tabibi olarak göreve
başladı. Zorunlu hizmetinin
ardından GATA Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi Göğüs
Hastalıkları AD’da çalışmaya
başladı. Doç. Dr. Oğuzhan

Okutan GATA Psikiyatri
AD'da Uyku
Bozuklukları
Kursunu tamamladı.
Doç. Dr. Okutan,
TÜSAD Difüz
Parankimal Akciğer
Hastalıkları ve
Pulmoner Vasküler

Hastalıklar ÇG 
yönetim kurulu üyesi,
TÜSAD Akademi yönetim
kurulu üyesi, TÜSAD İletişim
Koordinatörü ve Solunum
Aktüel gazetesi editörüdür.

SOSYAL KOMİTE
BAŞKANI

Prof. Dr.
Mustafa
Hikmet
Özhan

1987-1991
yılları arsında
E.Ü. Göğüs
Hastalıkları AD’da uzmanlık
eğitimini tamamlamıştır. 1990
yılında bir yıl süre ile ABD.
Mayo Clinic, Rochestre,MN
da misafir araştırıcı olarak
bulunmuştur. ACCP, ERS,
Türk Tabipler Birliği, Türk
Toraks Derneği üyesi olup,
TÜSAD yönetim kurulu üyesi
olarak çalışmaktadır.1991
yılından beri Ege Üniversitesi
Tıp fakültesi Göğüs
Hastalıkları AD. öğretim üyesi
olarak çalışmaktadır. 

ÜYE

Dr. Berna Eren
Kömürcüo¤lu

Ege
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun
olmuştur.
Uzmanlık 
eğitimini 
1993-1997
yılları arasında İzmir Dr.Suat 
Seren Göğüs Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde
tamamlamıştır. Halen aynı
kurumda başasistan olarak
görevine devam etmektedir.
Dr. Kömürcüoğlu, ERS,
IASLC, ATS üyesidir. Halen
TÜSAD Akciğer Kanseri
Çalışma Grubu Sekreterliği
görevini sürdürmektedir.

ÜYE

Doç. Dr.
Deniz
Köksal

Tıp 
eğitimini 
1990-1996 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde tamamladı.
1996-2000 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları
ve Tüberküloz AD'nda 
ihtisas yaptı. 2002 yılında
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde
uzman olarak göreve
başladı. Halen aynı merkezin
2. Göğüs Hastalıkları
Kliniği’nde başasistan olarak
görev yapıyor.

ÜYE

Dr. Levent Dalar

1997 yılında
İstanbul 
Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi'nden
mezun oldu. Göğüs
Hastalıkları Uzmanlık
Eğitimi'ni 2001-2006
yılları arasında
Yedikule Göğüs
Hastalıkları Hastanesi'nde
tamamladı. Zürich 
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
Akciğer Transplantasyonu
eğitimi, L’Hôpital 
Nord'da Girişimsel
Bronkoskopi eğitimi, 
Fransa  L’Hôpital 
Sainte-Marguerite, 
Lazer Merkezi'nde 
Girişimsel Bronkoskopi
eğitimi aldı. 

KONGRE SEKRETERİ

Doç. Dr. Benan
Ça¤layan

1982 yılında
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden
mezun oldu. 1988
yılında Heybeliada
Sanatoryumu Göğüs
Hastalıkları Hastanesi’nde
uzmanlık eğitimini tamamladı.
1990-1998 yılları arasında
Heybeliada

Sanatoryumu’nda Başasistan
ve Şef yardımcısı olarak
görev yaptı. 1998 yılında
Dr. Lütfi Kırdar Kartal
Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde halen
devam ettiği Göğüs
Hastalıkları Klinik Şefliği
görevine başladı.

Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği MYK
üyesi ve aynı derneğin
Girişimsel Pulmonoloji
Çalışma Grubu Yürütme
Kurulu Üyesi’dir.

SOLUNUM 2010 
KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. 
Filiz Koşar

İstanbul'da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi'ni
bitirdi. Zorunlu hizmetini
Van Başkale Merkez Sağlık Ocağı ve Van
Aile Planlaması Merkezi'nde tamamladı.
Uzmanlık Eğitimini, 1992'de İstanbul
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde yaptı. Halen Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6.
Klinik Şefi olarak görev yapıyor. 2000
yılından bu yana aynı hastanenin Solunum
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olarak
ikincil bir görevi yürütüyor. 2008 yılından
bu yana TÜSAD Genel sekreteri olarak
çalışıyor. Doç. Dr. Koşar,  aynı zamanda
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 
Genel Kurulu'nun Genel Sekreteri 
olarak görev yapıyor.
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De¤erli TÜSAD üyeleri,

Gö¤üs Hastal›klar› alan›nda

Türkiye’nin en eski uzmanl›k derne¤i

olan Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i’nin kuruluflunun 40. y›l›nda

32.Ulusal Kongremiz olan 

SOLUNUM 2010’u baflar› ile

gerçeklefltirmifl olman›n gurur ve

mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Bugüne kadar gerçeklefltirdi¤imiz

kongrelerin baflar› grafi¤inin her

geçen y›l yukar› do¤ru artan ivmesini

do¤rulayan biçimde bu y›l da en fazla

kat›l›mc›, en fazla yurt d›fl› ve yurt içi

konuflmac› ve oturum baflkan› say›s›,

en çok bilimsel yay›n kabul edilen bir

kongre yaflad›k.

SOLUNUM 2010

kongresi eminim ki 

sosyal program› aç›s›ndan da geçmifl

y›llardaki kongrelerden biraz daha

fazla nostaljinin yafland›¤›, bize

ö¤rencilik y›llar›m›zdan beri emek

veren de¤erli hocalar›m›z ile birlikte

oldu¤umuz, an›lar› paylaflt›¤›m›z,

sevgi, sayg›, dostluk ve kardeflli¤in ön

plana ç›kt›¤› bir dostluk kongresi

olarak haf›zalar›m›zda yer alacakt›r. 

Kongre s›ras›nda gerçekleflmifl

olan dokuz adet kurs planlan›n

ötesinde kat›l›mc› say›s› ve kat›l›mc›

memnuniyeti ile dikkat çekmifltir.

Bilimsel program içeri¤inde pek çok

de¤erli yabanc› konu¤un kat›ld›¤›

kongremizde misafirlerimiz hem,

konuflmac›, hem tart›flmac› olarak

oturumlar›n bilimsel zenginli¤ine

katk›da bulunmufllard›r. Yabanc›

konuklar›m›z ile ilk defa

gerçeklefltirdi¤imiz “Ben nas›l

yap›yorum?” ad› alt›nda video

sunumlar› eflli¤inde gerçekleflen 

oturumlar farkl› bir bilimsel 

zenginlik sa¤lam›fllard›r.

Kongre organizasyon komitesi,

tüm oturum ve toplant›lar›n bilimsel

düzeyini en yüksek seviyede tutmak,

tart›flma bölümlerinin canl› olmas› ve

oturumlar›n planlanan sürelerde

tamamlanmas› için olabildi¤ince

gayret göstermifl ve toplant›lar›m›z›n

tümünde aktif kat›l›m de¤erli oturum

baflkanlar›n›n baflar›l› yönetimi ile

istenilen düzeylerde gerçekleflmifltir.

Bu ba¤lamda tüm konuflmac› ve 

oturum baflkan› hocalar›m›za

katk›lar›ndan dolay› teflekkür 

ediyoruz.

Bilimsel içeri¤i yan›nda sosyal

program›n›n da kat›l›mc›lar taraf›ndan

be¤eni toplad›¤› SOLUNUM 2010’a

eme¤i geçen tüm kongre

kat›l›mc›lar›na, kongre organizasyon

komitesindeki tüm hocalar›ma ve

arkadafllar›ma, bilimsel ve sosyal

kurullar›m›za ve organizasyon 

firmas›na ve tabii ki bizimle bu

anlaml› y›lda

coflkumuzu paylaflan

ve kongremizi 

onurland›ran tüm

de¤erli hocalar›ma

teflekkür eder,

önümüzdeki y›l

SOLUNUM 2011

kongresini bu y›ldan

daha da verimli ve

hep birlikte sa¤l›kla

gerçeklefltirme

dile¤i ile sayg›lar›m›

sunar›m.

Doç.Dr.Filiz Koflar
SOLUNUM
2010 Kongre

Baflkan›

SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... 

TÜSAD’›n 40. Y›l›na
Yak›fl›r Bir Kongre Yaflad›k

SOLUNUM 2010’un aynı
zamanda TÜSAD'ın 40.
kuruluş yıldönümüne
rastlaması ile özel bir
öneme sahip olduğunu
belirten Kongre Başkanı
Doç. Dr. Filiz Koşar, 
kongreyi düzenlerken
katılımı artırmayı değil,
katılan herkesin 
memnun olacağı bir
organizasyonu 
hedeflediklerini söyledi.

TÜSAD MYK Başkanı
Prof. Dr. Can Öztürk,
yönetim ve 
faaliyetleriyle ilgili 
olarak TÜSAD’ın 
2004 yılından itibaren
önemli bir değişim
geçirdiğine dikkat 
çekerek "TÜSAD
önümüzdeki yıllarda da
uzlaşmacı, paylaşımcı
ve modern çizgisini
sürdürecektir" dedi.

Aç›l›fl 

Töre
ni
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SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... 

Mekanik Ventilasyon Kursu

Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu

Klinik Epidemiyoloji Kursu

Difüz Parankimal Akcğer Hastalıkları
Radyolojisi Kursu

Türk Toraks Radyolojisi Derneği desteğiyle
gerçekleştirilen kursun başkanlıklarını Prof. Dr.

Günseli Kılınç ve Prof. Dr. Macit Arıyürek yaptılar.
Bu kurs içinde ayrıca kurs başkanlıklarını Prof. Dr.

Macit Arıyürek ve Prof. Dr. Canan Akman’ın
üstlendikleri “Yaygın Akciğer Hastalıklarına

Kategorik Yaklaşım” toplantısı gerçekleştirildi. 

Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi Yaklaşım

Başkanlığını Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin yaptığı kursta 
“Hava Yolu ve Akciğer: Klinik ve cerrahi anatomik 

özellikler”, “Hava yolu ve solunum fizyolojisi”,
“Preoperatif pulmoner değerlendirme ve postopertif 

pulmoner komplikasyonlar”, “Trakeotomi, acil 
entübasyon”, “Yabancı cisim aspirasyonları-

bronkoskopik yaklaşım ve öneriler” gibi konular ele alındı. 

Kongrede 9 Kurs Düzenlendi
Tanıdan Tedaviye Girişimsel Bronkoskopi 

Kursu  (TÜSAD & The European Association 
for Bronchology and Interventional
Pulmonology (EAB) Ortak Kursu)

Kursun amacı,
bronkoskopide tanısal
ve tedavi için kullanılan
yöntemleri bu konu ile
daha yeni ilgilenmeye
başlayan hekimlere
öğretmek, eğitmek bu
konuya başlangıçlarını

sağlamaktır. Kursun
hedef kitlesi göğüs
hastalıkları uzmanları,
göğüs cerrahisi 
uzmanları oldu.
Katılımcılar girişimsel
bronkoskopinin 
temellerini aldılar. 

Kursun amacı,
bronkoskopide tanısal
ve tedavi için kullanılan
yöntemleri bu konu ile
daha yeni ilgilenmeye
başlayan hekimlere
öğretmek, eğitmek bu
konuya başlangıçlarını

sağlamaktır. Kursun
hedef kitlesi göğüs
hastalıkları uzmanları,
göğüs cerrahisi 
uzmanları oldu.
Katılımcılar girişimsel
bronkoskopinin 
temellerini aldılar. 

Ekokardiyografi Kursu

Kursta hem 
kardiyoloji hem de göğüs
hastalıkları uzmanları
eğitici olarak görev
aldılar. Kursun amacı
göğüs hastalıklarının
alanına giren akciğer
hastalıklarının, kalbi de
etkilediği durumlarda

göğüs hastalıkları
uzmanının gerekli 
incelemeyi yapmayı
öğrenmesidir. Kursta
klinik pratikte
karşılaşılabilecek 
durumlar teorik ve 
uygulamalı olarak
anlatıldı.

Kursta hem 
kardiyoloji hem de göğüs
hastalıkları uzmanları
eğitici olarak görev
aldılar. Kursun amacı
göğüs hastalıklarının
alanına giren akciğer
hastalıklarının, kalbi de
etkilediği durumlarda

göğüs hastalıkları
uzmanının gerekli 
incelemeyi yapmayı
öğrenmesidir. Kursta
klinik pratikte
karşılaşılabilecek 
durumlar teorik ve 
uygulamalı olarak
anlatıldı.

Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve
Tedavisinde Pratik Uygulamalar Kursu 

Prof. Dr. Oğuz Köktürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen
kursta, Dr. Handan İnönü “Polisomnografi (uyku

evrelerinin skorlanması), Dr. Asiye Kanbay,
“Polisomnografi (solunumsal olayların skorlanması)”, Dr.

Hüseyin Lakadamyalı “Portabl cihazlarla kayıt
teknikleri”, Dr. Oğuz

Köktürk,
“Polisomnografi

raporunun 
yorumlanması”, 

Dr. Levent Karasulu
“PAP tedavisinde

cihaz seçimi” 
konularında bilgi

verdiler.

Kongrede 9 kurs,
64 oturum, 5 sözel
sunu oturumu ve
24 e-poster 
oturumu
gerçeklefltirildi.

Bilimsel Düzeyi Yüksek Kongre

Sevgili TÜSAD üyeleri, 

Kongre bilimsel program 

komitesi olarak Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i (TÜSAD)’›n

40. Kurulufl y›l›nda gerçekleflen 

32. Ulusal kongresini 1500 civar›nda

bir kat›l›mla Antalya’da tamamlama

gururunu ve onurunu sizlerle

paylaflmak istedik. Bilimsel program›n

düzeyinin siz de¤erli

meslektafllar›m›zdan olumlu geri

bildirimler almas› gerçekten büyük

bir onurdur.

Kongre bilimsel program› 20

Ekim 2010’da 9 kongre kursu ile

bafllad›. Kat›l›mc›lar güncel, teorik ve

pratik bilgileri konunun

uzmanlar›ndan dinleme ve uygulama

f›rsat›n› buldular. Kongrede 4 paralel

salonda 64 oturum, 5 sözel sunu

oturumu ve 24 e-poster oturumu

gerçeklefltirildi. Her biri kendi

alan›nda deneyimli yurt d›fl›ndan 16

konuflmac› konu¤umuz oldu. 88

oturum baflkan› ve 156 konuflmac› 

kongremizi onurland›rd›. 27 panel,

12 mini konferans, 6 yuvarlak masa,

4 interaktif olgu sunumu, 4 

konferans, 3 karfl›t görfl oturumu, 

5 firma destekli sempozyum, 

2 uzman› ile söylefli ve 1 uzmanl›k

ö¤rencisi oturumu gerçeklefltirildi. 

Kongre organizasyon komitesinin

tüm üyeleri, oturumlar›n bilimsel

seviyyesini yüksek düzeyde tutmaya,

tart›flma bölümlerinin canl› olmas›na

ve oturumlar›n planlanan sürelerde

tamamlanmas›na dikkat etmifltir.

Toplant›lar›m›z›n tümünde de¤erli

oturum baflkanlar›n›n baflar›l› yöneti-

mi ile istenilen düzeylerde

gerçekleflmifltir. Tüm oturum 

baflkanlar› ve de¤erli

konuflmac›lar›m›za bu önemli

katk›lar›ndan dolay› teflekkür etmeyi

borç biliriz.

Yaln›zca Gö¤üs Hastal›klar› de¤il,

Gö¤üs Cerrahisi, Fizyoloji uzmanlar›

ve uzmanl›k ö¤rencileri, Dahiliye

uzmanlar›, solunum rehabilitasyonu

ile ilgilenen Fizyoterapistler, Verem

Savafl Dispanseri hekimleri, Gö¤üs

hastal›klar› alan›nda çal›flan

hemflireler, ‹nfeksiyon Hastal›klar›

uzmanlar› ve Aile Hekimleri ve

uzmanlar›ndan oluflan kat›l›mc›lar

kongrede mümkün oldu¤unca 

interaktif bir ortamda tart›flmaya

çal›flm›fllard›r. 

Kongremizde 40. y›l ödülleri

“Temel Bilimler ödülü” ve “Klinik

Bilimler ödülü” olarak iki dalda 

verildi. Ödül alan hocalar›m›z›

gönülden kutluyoruz.

Türkiye’nin her yan›ndan çok

de¤erli ve nitelikli bilimsel araflt›rma

ve olgu sunumlar› kongremize 

gönderildi ve kongre Bilimsel

Komitesi 3 adet sözel bildiri ile 3

adet e-poster sunumunu 

ödüllendirdi. Tüm çal›flmac›

arkadafllar›m›za teflekkür ediyor ve

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Türkiye’nin en eski ve köklü

derne¤i olan Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i’nin 32.ulusal

kongresi SOLUNUM 2010’un

derne¤imizin 40 y›l›na denk gelmesi

nedeniyle flimdiye kadar yaflan›lan

kongreler içinde özel yeri oldu¤una

ve hepimizi hem bilimsel hem de

sosyal aç›dan biraz daha ileriye

tafl›d›¤›na inan›yoruz. SOLUNUM

2011’de sa¤l›kla bir arada bulunma

dile¤i ile sayg›lar›m› sunar›m.

Prof.Dr. Ahmet Ilgazl›
SOLUNUM 2010 Bilimsel

Komite Baflkan›
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Prof . Dr. Müzeyyen Erk'in
plaketini Prof. Dr. Mecit

Süerdem verdi.

Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i (TÜSAD) taraf›ndan, 

kuruluflunun 40. y›l› olmas› 

nedeniyle 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,

solunum ile ilgili temel bilimler ve

klinik bilimler alan›nda yap›lan

çal›flmalara verilmesi kararlaflt›r›lan

“Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu Bilim

Ödülü” ve “Prof. Dr. Rauf Sayg›n

Bilim Ödülü” SOLUNUM 2010

Kongresi’nde düzenlenen törenle

sahiplerini buldu.

Her iki yar›flmaya gönderilen

çal›flmalar, bu yar›flmalar için 

oluflturulan “Bilim Ödülü

De¤erlendirme Komisyonlar›”

taraf›ndan ayr› ayr› incelendi ve ödül

kazanan adaylar belirlendi.

Bu y›l ilk defa verilen

“Prof.Dr.Meliha Terzio¤lu Bilim

Ödülü”ne “Intracerebroventricular

Serotonin Reduces the Degree of

Acute Hypoxic Ventilatory

Depression in Peripherally

Chemodenervated Rabbits” isimli

çal›flmas›yla Doç. Dr. ‹brahim Güner

de¤er bulundu. 

Yine TÜSAD’›n 40. kurulufl

y›ldönümü dolay›s›yla ilk kez verilen

“Prof.Dr. Rauf Sayg›n Bilim

Ödülü”ne“Prevalence of COPD:

First epidemiological study of a large

region in Turkey” isimli çal›flmas›yla

Prof. Dr. Hakan Günen de¤er 

bulundu.

TÜSAD MYK Baflkan› Prof. Dr.

Can Öztürk, 40. y›l ödülleri ile ilgili

olarak yapt›¤› aç›klamada “TÜSAD ›n

40. y›l›nda Derne¤imize çok büyük

hizmetleri olan bu iki büyük

Hocam›z›n ad›na düzenlenen Bilim

Ödülleri’ ni kazanan çal›flmac›lar› ve

yay›nda yer alan di¤er araflt›r›c›lar›

kutlar bundan sonraki çal›flmalar›n›zda

baflar›lar dileriz. TÜSAD 32. Ulusal

Kongresi’nde TÜSAD’›n 40. y›l

dönümünü hep birlikte coflkuyla 

kutlamak ve araflt›r›c›lara ödüllerini

sizlerle birlikte sunmak bizleri mutlu

edecektir” dedi.

32. Ulusal Kongre’de Ödüller Sahiplerini Buldu

40. YIL

ONUR

PLAKETLER‹
Prof. Dr. Abidin

Kayserilioğlu'na plaketini
Prof. Dr. Gülderen Şahin

verdi

Prof. Dr. İlhan Vidinel'e
plaketini Prof. Dr. Mustafa

Özhan verdi 

Prof. Dr. Tuğrul Çavdar'a
plaketini Prof. Dr. Mustafa

Yaman verdi

Prof. Dr. Türkan
Tatlıcıoğlu'na plaketini 

Prof. Dr. Can Öztürk verdi.

SOLUNUM 2010 Kongresi'nin aç›l›fl töreninde TÜSAD'›n kuruluflundan bu
yana, derne¤e eme¤i geçen hocalara 40. Y›l dolay›s›yla plaket verildi. 

40. YIL

B‹L‹M

ÖDÜLLER‹

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

SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... 
B
ild

ir
i Ö

dü
lle

ri Sözel Bildiri Ödülleri 
Malign mediastinal ve hiler lenf 

bezlerinin tan›s›nda konveks prob 
endobronflial ultrasonografinin 
(CP-EBUS) yeri

Benan Ça¤layan1, Banu Salepçi1, Ilgaz

Do¤usoy3, Ali Fidan1, Sevda fiener 

Cömert1, Nesrin K›ral1, Dilek Yavuz2, 

Gülflen Saraç1

1Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesi, Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i
2Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve 

Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Laboratuar›
3Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar

Cerrahisi Merkezi

2010 y›l› Türkiye Taflkömürü
Kurumunda üç bölgece çal›flan iflçilerde

pnömokonyoz prevelans›
Metin Çelikiz1, Remzi Alt›n2, 

Abdülkadir Erba¤c›1, Tacettin Örnek2, 

Cevahir Çevik2

1Uzun Mehmet Gö¤üs ve Meslek

Hastal›klar› Hastanesi Zonguldak
2Karaelmas Üniversitesi Gö¤üs Hastal›klar›

Anabilim Dal› Zonguldak

‹mmünkompetan h›fl›lt›l› bebeklerde 
sitomegalovirüs enfeksiyonu: 
bronkoalveolar lavaj s›v›s›nda CMV
PCR’nin tan›sal de¤eri

Güzin Cinel1, Sevgi Pekcan2, Ebru Yalç›n1,

Deniz Do¤ru Ersöz1, U¤ur Özçelik1, Nural

Kiper1

1Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gö¤üs

Hastal›klar› Ünitesi, Ankara
2Selçuk Üniversitesi, Çocuk Gö¤üs

Hastal›klar› Ünitesi, Konya
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Poster Bildiri Ödülleri 
Gö¤üs Hastal›klar› Poliklini¤i'nde

Mesleki ve Çevresel Maruziyeti
Yeterince Sorguluyor Muyuz?

Songül Uygun1, Kezban Özmen

Süner1, Emine Banu Çak›ro¤lu1, Ege

Güleç Balbay2, Ebru Küçük1, Peri

Arbak1

1Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi

Gö¤üs Hastal›klar› AD
2Düzce Devlet Hastanesi

Opere KHDAK’li hastalarda 
preoperatif PET-CT bulgular›n›n
postoperatif patolojik bulgularla
iliflkisi

Deniz Köksal1, Hülya Bayiz1, 

Funda Demira¤2, Bahad›r Berktafl1

1Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve

Gö¤üs Cerrahisi EAH, Gö¤üs Hastal›klar›
2Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs

Cerrahisi EAH, Patoloji

Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda
Fonksiyonel Kapasite, Dispne ve
Fonksiyonel S›n›flama ‹liflkisi

Gökflen Kuran1, Gülfer Okumufl1, Esen

K›yan1, Ahmet Kaya Bilge2, Halim ‹flsever3,

Hülya Nilgün Gürses4

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul

T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar›

Anabilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, 

‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji

Anabilim Dal›, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi,

‹stanbul T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤›

Anabilim Dal›, ‹stanbul
4‹stanbul Bilim 

Üniversitesi, Sa¤l›k Yüksekokulu,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,

‹stanbul

Gö¤üs Cerrahisi Bildiri Ödülleri
Akci¤er Kanserinin

Mediastinal Evrelemesinde
Ekstended Servikal
Mediastinoskopinin Etkinli¤i

Adnan Sayar, Necati Çitak,

Songül Büyükkale, Muzaffer Metin,

Abdülaziz Kök, Alper Çelikten,

Atilla Gürses

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve

Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi

Gö¤üs duvar› / paryetal
plevra invazyonlu küçük hücreli
d›fl› akci¤er 
karsinomunda 
rezeksiyon sonras› 
prognozu etkileyen 
faktörler

Soner Gürsoy, Sinan Anar,

Ahmet Üçvet, Ali Ata Öztürk,

fiener Y›ld›r›m, Serdar fiirzai,

fieyda Örs Kaya

‹zmir Dr. Suat Seren 

Gö¤üs Hastal›klar› ve 

Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesi

Pulmoner pleomorfik 
karsinom: 57 hastan›n klinik 
analizi

Ertan Ayd›n1, Ülkü Eren 

Yaz›c›1, Abdullah ‹rfan Tafltepe2,

Sadi Kaya1, Nurettin Karao¤lano¤lu1

1Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› 

ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi,Gö¤üs 

Cerrahi Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p

Fakültesi,Gö¤üs Cerrahisi Ana Bilim

Dal›, Ankara

Actelion 
Pulmoner

Vasküler Hastal›k
Araflt›rma 

Bildiri Ödülü
Post-embolik pulmoner 

hipertansiyonda cerrahi tedavi:
Erken tecrübe
ve ilk sonuçlar

Bedrettin

Y›ld›zeli1, C.

Selim ‹flbir2,

Bark›n Eldem1,

Koray Ak2,

Didem Dal3,

Bülent 

Mutlu4, 

Sait 

Karakurt4,

Hasan Fevzi

Bat›rel1, Sinan

Arsan2, Mustafa

Yüksel1

1Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi, Gö¤üs Cerrahisi Anabilim

Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi 

T›p Fakültesi, Kalp ve Damar

Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi, Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dal›, 

‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar›

Anabilim Dal›, ‹stanbul
5Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›,

‹stanbul

40. Y›l Dönümünde TÜSAD Bilimsel
Globalleflmesini Bilimsel Kardefllikle de Pekifltirdi

Prof. Dr. Günseli K›l›ç
Doç. Dr. Semra Bilaçero¤lu

TÜSAD D›fl ‹liflkiler Komitesi

Bu y›l, Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i (TÜSAD)’›n

40. kurulufl y›l dönümünü de 

kutlad›¤›m›z 32. Ulusal Kongresi,

di¤er ülkelerden davet edilen,

konusunda deneyimli ve dünya

çap›nda söz sahibi 14 t›p insan›n›n da

kat›l›m›yla daha canl›, güncel ve 

verimli geçmifltir. Giriflimsel 

pulmonolojide Dr. Chris Bolliger,

Dr. Stefano Gasparini, Dr. Sonali

Sethi, akci¤er kanserinde Dr. James

Jett, gö¤üs cerrahisinde Dr. Walter

Klepetko ve Dr. Cosimo Lequaglie,

plevral hastal›klarda Dr. Gary Lee ve

Dr. Julius Janssen, pulmoner vasküler

hastal›klarda Dr. Lewis Rubin, 

interstisyel akci¤er hastal›klar›nda Dr.

Ganesh Raghu ve Dr. Ulrich

Costabel, ast›m ve KOAH’ta Dr.

Nicola Scichilone, Dr. Neil Barnes ve

Dr. Jean Bousquet… Hemen hemen

hepsi de, alanlar›nda dünya t›bb›n›

tan›sal ve terapötik aç›dan 

yönlendiren konsensus, kitap ve

çal›flmalar›n sahibi bu elit hekim ve

bilim adamlar›, Solunum 2010’un

hem bilimsel hem de sosyal aç›dan

doyuruculu¤unu kongre s›ras›nda

oldu¤u kadar, sonras›nda da 

gönderdikleri s›cak e-mail mesajlar›yla

içten bir flekilde dile getirmifllerdir.

‹çlerinde, Türkiye’deki kongrelere

birçok kez kat›lm›fl olanlar kadar, ilk

kez kat›lanlar›n ortak fikri: kongrenin

bilimsel kalitesinin yüksekli¤i, kongre

organizasyonunun mükemmelli¤i ve

Türk misafirperverli¤iyle kendilerini

evde gibi hissetmeleri idi. 

Özellikle, European Association

for Bronchology and Interventional

Pulmonolgy (EABIP)’in baflkan› Dr.

Chris Bolliger ve American College

of Chest Physicians (ACCP)’nin 

temsilcisi olarak kat›lan Dr. Sonali

Sethi, EABIP ve ACCP’nin TÜSAD

ile yak›n iflbirli¤i içinde bulunmak ve

ortak toplant›lar düzenlemek 

istediklerini belirtmifllerdir. Bu amaca

yönelik olarak, EABIP ile ilk ortak

toplant›m›z olan “Tan›dan Tedaviye

Giriflimsel Bronkoskopi Kursu”nu bu

kongrede baflar›yla gerçeklefltirdik.

Yine, bu y›l Barcelona ERS Kongresi

s›ras›nda EABIP Yönetim Kurulu

Toplant›s›’nda, 2. EABIP

Kongresi’nin EABIP-TÜSAD

iflbirli¤iyle 2013 y›l›nda ‹zmir

Çeflme’de yap›lmas›na karar

verilmifltir. Ek olarak, kongremizde

kurulan bir standda EABIP ile iliflkili

tan›t›mlar (Respiration dergisi, 

kitaplar, üyelik bilgileri) yan› s›ra,

ACCP ile ilgili tan›t›mlar da

yap›lm›flt›r (üyelik bilgileri, 

ACCP’nin amaçlar› gibi).

Yabanc› konuklar›m›zla hem

dernek gazetesinde yay›nlanan 

röportajlarda, hem de toplant›lar

aras›nda ve yemeklerdeki küçük grup

sohbetlerinde, ülkelerindeki gö¤üs

hastal›klar›na yönelik sa¤l›k sistemi ve

politikalar›, sigara içimine karfl›

devlet politikas› ve sa¤l›k

önlemleri, KOAH, akci¤er

kanseri, giriflimsel pulmonoloji,

interstisyel akci¤er hastal›klar›,

pulmoner vasküler hastal›klar,

plevral hastal›klar, tüberküloz,

uzmanl›k e¤itimi ve yay›n

yap›lmas› gibi birçok konuda

birebir görüflme ve tart›flma 

olana¤› bulabildik.

Sonuç olarak, 

Solunum 2010, TÜSAD’›n

y›llard›r varolan uluslaras›

sayg›n ve bilimsel konumunu

daha da pekifltirirken, 

uluslaras› bilimsel iflbirli¤i ve

al›flverifl için yepyeni ufuklar

açm›fl, olanaklar getirmifltir.

Prof. Dr. Stefano Gasparini, 
Dr. Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu, 

Prof. Dr. Chris Bolliger 
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B
ir deyim vad›r “Söz uçar yaz›

kal›r”... Yaflanm›fll›klar›n en

güzel kan›t› yaz› ve foto¤raft›r.

Bu düflünceyle yola ç›kan Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i, “Bir

Solukta Tam 40 Y›l” bafll›¤›n› tafl›yan

ve TÜSAD’›n 40 y›ll›k tarihini 

hayatta olan kurucu üyelerin,

TÜSAD’›n geliflimine katk›s› bulunan

üyelerin an›lar›yla, TÜSAD arflivinin

taranmas› sonucu ortaya ç›kar›lan 

belgelerle ortaya koyan bir belgesel

haz›rlad›. Bu belgeselin ilk gösterimi

SOLUNUM 2010 Kongresi’nin

aç›l›fl gecesinde gerçeklefltirildi. Full

HD görüntü kalitesiyle çekilen 

belgesel DVD olarak ço¤alt›ld›.

Belgesel ayn› zamanda TÜSAD’›n

sitesi www.solunum.org.tr adresinden

de izlenebiliyor. Belgeselle ilgili 

notlar flöyle:

Prof. Dr. Mustafa Yaman’›n

dan›flmanl›¤›nda haz›rlanan “Bir

Solukta Tam 40 Y›l” Belgeseli için

çal›flmalara 1 y›l öncesinden baflland›.

Belgesel’in anlat›c›s›/mentoru Prof.

Dr. Mustafa Yaman’a Müjdat Gezen

Sanat Merkezi mezunu tiyatro

sanatç›s› Hande H›zlan efllik etti.

Derne¤in farkl› zamanlar›nda

baflkanl›k yapm›fl ya da yönetiminde

çal›flm›fl 13 de¤erli hocayla yaklafl›k

780 dakikal›k çekim yap›ld›; bu

çekimler 35 dakikal›k bir belgesel

haline getirildi. Belgesel’de röportaj

veren hocalar, TÜSAD’›n 1970

y›l›ndan itibaren kuruluflunu,

geliflimini, ilk y›llar›nda yap›lan 

kongre ve kurslarla ilgili bilgileri

TÜSAD’la  40 y›l› yaflam›fl 

tan›klar anlatt›lar.

Belgeselin drama bölümlerinin

çekimleri ‹Ü Cerrahpafla T›p

Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar›

binas›nda, Cerrahpafla

kütüphanesinde ve T›p Tarihi

Müzesinde gerçeklefltirildi.  

Belgeselden Sat›r Bafllar›

l TÜSAD’›n kuruluflunda yer alan ve

9 kifliden oluflan ilk yönetim 

kurulunda bulunan Prof. Dr.Faruk

Yenel, Derne¤i hangi flartlarda ve

nas›l kurduklar›n›, eskiden 

“olgunlaflma kurslar›” ad›yla

yap›lan kurslar› anlatt›. Derne¤in

ilk zamanlar›ndan itibaren büyük

bir özveriyle çal›flm›fl Prof. Dr.

‹lhan Vidinel, Prof. Dr. Seyhan

Çeliko¤lu, Prof. Dr. Ülkü

Bay›nd›r, Prof. Dr. Abidin

Kayserilio¤lu an›lar› ve

tan›kl›klar›yla 40 y›ll›k tarihin

önemli dönemeçlerini izleyiciye

hat›rlatt›. K›br›s Harekât›

sonras›nda K›br›s’ta yap›lan ilk

Türk kongresinin mimar› Prof.

Dr. ‹lhan Vidinel TÜSAD’›n genifl

kat›l›m› ve verimli tart›flmalar›yla

tarihinde önemli bir yeri olan

Magosa Kongresi’ni bir kez daha

hat›rlatt›.

l 40. Y›l Belgeseli, TÜSAD’›n 

kurucusu ve ilk Baflkan› Prof. Dr.

Meliha Terzio¤lu’nu da anmay›

ihmal etmedi. Belgesel içinde bir

belgeseli and›ran Prof. Dr. Meliha

Terzio¤lu bölümünde o¤lu ve

Sabanc› Üniversitesi Kurucu

Rektörü Prof. Dr. Tosun

Terzio¤lu “anne” Meliha

Terrzio¤lu’nu; Prof. Dr. Lütfi

Çakar ve Prof. Dr. Müzeyyen Erk

“hoca ve bilim insan›” olan

Meliha Terzio¤lu’nu anlatt›.

TÜSAD’›n 40 y›ll›k uzun ve

baflar›l› bir dernek olmas›n›n

sa¤lam temeller üzerinde 

yükselmesi ve Meliha 

Terzio¤lu’nun yetifltirdi¤i 

özverili, bilime inançl› ve derne¤e

sad›k ö¤rencileri sayesinde

oldu¤unun alt› çizildi.

l Doç Dr. Veysel Y›lmaz Solunum

dergilerinin mesleki hayat›ndaki

önemini dile getirirken, Dr.

Sadettin Ç›kr›kç›o¤lu ise

TÜSAD’›n E¤itim ve Araflt›rma

Hastaneleri için önemli bir “okul”

oldu¤unu belirti. Prof Dr. Türkan

Tatl›c›o¤lu TÜSAD ‘›n genç

kuflaklar›n yetiflmesinde ve “Gö¤üs

Hastal›klar›”n›n gelece¤indeki

belirleyici konumu üzerinde

durdu. Prof. Dr. Günseli K›l›nç,

derne¤in sadece ulusal de¤il 

uluslararas› camiada da baflar›l›

ifller gerçeklefltirdi¤inin alt›n› 

çizdi. TÜSAD Baflkan› Prof. Dr.

Can Öztürk ise, gelinen 

noktadan sonra derne¤in 

hedeflerini dile getirdi.

Derne¤in farkl› zamanlar›nda baflkanl›k
yapm›fl ya da yönetiminde çal›flm›fl 13
de¤erli hocayla yaklafl›k 780 dakikal›k
çekim yap›ld›; bu çekimler 35 dakikal›k 
bir belgesel haline getirildi. 

TÜSAD’›n Tarihçesini Anlatan
Belgesel SOLUNUM 2010’da

‹lk Kez ‹zleyici ile Bulufltu

CNN TÜRK,  televizyonu 
SOLUNUM 2010

Kongresi’nden canlı yayın yaptı.
Her gün öğlen ve öğleden sonra iki

kez olmak üzere 
kongrenin yapıldığı Gloria Golf

Otel’e bağlanan CNN TÜRK’de, 
kongrede ele alınan ilginç 

konularla ve kongre ile ilgili 
röportajlara yer verildi.

Kongre’nin ilk günü TÜSAD
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mecit

Süerdem’in ve Kongre Başkanı Doç. Dr.
Filiz Koşar’ın röportajı ile başlayan canlı
yayınlar, daha sonraki günlerde TÜSAD
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu’ndan
Prof. Dr. Meral Gülhan, TÜSAD KOAH
Çalışma Grubu’ndan Hakan Günen,
TÜSAD 2. Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Yaman ve SOLUNUM 2010 Kongresi

Bilimsel Komite Sekreteri Prof. Dr. Tunçalp
Demir ile devam etti. 

Kongre ile ilgili görüntüler 
www.solunum.org.tr’de 
solunum tv’de izlenebilir.

Toplumu ilgilendiren en önemli sorunların ele alındığı SOLUNUM
2010 Kongresi medyanın da ilgisini çekti. Basın toplantısına gazete
ve televizyonların muhabirlerinin yanı sıra medikal dergi temsilcileri

de katıldılar.
Aktüel

Sa¤l›¤›m›z için herfley

Turizm ve kongre

Medyada SOLUNUM 2010 

Basın toplantısına Prof. Dr. Can Öztürk,
Doç. Dr. Filiz Koşar, Prof. Dr. Tunçalp Demir,
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hakan

Günen konuşmacı olarak katıldılar.

Anne Bebek

Prof. Dr.
Mustafa Yaman
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SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... SOLUNUM 2010’un Ard›ndan... 

T
ürkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i ve Türk TORAKS

Derne¤i ülkemizde gö¤üs

hastal›klar› alan›nda çal›flan iki dernek.

TÜSAD'›n 40 y›la ulaflan geçmifli,

Türk TORAKS Derne¤i'nin 1992

y›l›na dayanan kuruluflu iki derne¤in

uzun y›llar birbirine paralel faaliyetler

sürdürmesine neden olmufl. Öyle ki,

gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›n›n

baz›lar› her iki derne¤e de üye. Her

iki dernek de, gö¤üs hastal›klar›

uzmanl›k e¤itiminin kalitesinin

art›r›lmas›, hekim haklar›, Sa¤l›k

Bakanl›¤› ile ilgili çal›flmalar›n› zaman

zaman ortak yürütüyorlar. ‹ki dernek

aras›ndaki ortak çal›flma alan› giderek

geniflleyecek gibi görünüyor.

TÜSAD'›n kuruluflunun 40. y›l›na

rastlayan SOLUNUM 2010

Kongresi'ne davet edilen Türk

TORAKS Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.

Feyza Erkan, kongrenin aç›l›fl

töreninde yapt›¤› konuflmada, gö¤üs

hastal›klar› ile ilgili konularda birlikte

ayn› yöne bakman›n gereklili¤i

üzerinde durdu ve kongre

kat›l›mc›lar›ndan büyük alk›fl ald›.

Prof. Dr. Erkan'la TÜSAD ve Türk

TORAKS'›n iliflkileri üzerine bir

söylefli yapt›k...

TÜSAD ve TORAKS birbirine
rakip gibi görünen iki dernek, siz
bu durumu nas›l 
de¤erlendiriyorsunuz? 

Ben bu iki derne¤in ayr›flmas›n› ve

rakip gibi görülmesini kabul 

etmiyorum. Böyle görünmesinin bir

nedeni, geçmiflte yaflanan bir tak›m

kiflisel k›rg›nl›klar ve insanlar›n bu

kiflisel k›rg›nl›klar›n› kurumsal bazda

yans›tmalar› olabilir. Kiflisel geliflim

kitaplar›ndan ö¤rendi¤im bir söz var:

“Yanl›fl yap›lan bir ifli düzeltebilirsiniz,

ama k›r›lan kalpleri onarmak çok 

zordur” denir. Dolay›s›yla iki tarafta

da k›r›lan baz› kalpler ve sonuçta

k›rg›nl›klar var. Ben k›rg›nl›klara sayg›

duyar›m. Üzüntüleri yaflanmam›fl 

saymak çok zordur. Ancak

Türkiye’nin ve dünyan›n içinde

yaflad›¤› çok büyük sorunlar var. Bu

sorunlar›n çözümü, özellikle 

ülkemizde hem genel anlamda

hekimlik ve sa¤l›k alan›nda hem de

kendi branfl›m›zla ilgili alanda birlik

gerektiriyor. Bir kere bu sorunlar›

çözmek için el ele vermek zorunday›z.

El ele verirken, e¤er geçmiflin

k›rg›nl›klar›n› üzerimizden atabilirsek,

daha verimli, etkili, sinerjik çal›flma

ortam› oluflacakt›r. 

‹kincisi de insanlar aras›ndaki

iletiflimsizlik, günümüzde en önemli

sorunlardan biridir. Hatta sorunlar›n

da kayna¤›d›r diyebilirim. Çünkü

insanlar birbirlerini anlamak için 

dinlemiyorlar. Mutlaka herkesin

kendine göre hakl› bir yan› vard›r.

Önemli olan karfl›l›kl› anlay›fl›

gelifltirmek ve ayr›l›klar olsa dahi,

belirli konularda çok güzel iletiflim

kurarak iflbirli¤i yapabilmek. Bunu

aflmak için de TORAKS Derne¤i’nin

ve TÜSAD’›n di¤er kurumlara örnek

olabilece¤ine inan›yorum. 

Bu inanc›n›z›n gerekçesi nedir?
Gö¤üs hastal›klar› hekimleri,

insana en yak›n olan, en duyarl›

hekim grubudur. Aras›nda en az 

rekabet ve kavga olan hekim

gurubudur. Çünkü insanlar gö¤üs

hastal›klar› uzmanl›¤›n› seçerken, bu

alanda fazla bir para ya da rant

olmad›¤›n›, çok az para 

kazanacaklar›n› biliyorlard›. Ancak bu

bilinçli seçimde hedefledikleri baflka

bir fley vard›: Bu alan, Türkiye’nin en

önemli halk sa¤l›¤› sorunlar›n› çözme

imkan›, herkesin terk etti¤i hastal›k

gruplar›na  sahip ç›kma imkan›n›

veriyordu... Gö¤üs hastal›klar› 

hekimleri, ülke sorunlar›n› çözmek,

baflka hekimlerin el uzatmad›¤› hasta

gruplar›na sahip ç›kmak amac›n› kendi

yaflamlar›n›n anlam› haline

getirmifllerdir. Örnek vermek

gerekirse, birincisi tüberkülozdur.

Tüberkülozla kimse u¤raflmak 

istemez. Çünkü tüberküloz

bulafl›c›d›r, yoksullar›n hastal›¤›d›r.

Ama hangi grup u¤rafl›r? Gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›. KOAH'l› 

hastalar da ço¤unlukla yoksullard›r.

Onlarla da gö¤üs hastal›klar› 

uzmanlar› u¤rafl›r. Onkolojik ilaçlar ve 

radyoterapi bittikten sonra kanser

hastalar›na, onlar›n son döneminde,

ölümlerine kadar gö¤üs hastal›klar›

uzmanlar› bakar. Bütün meslek

hastal›klar›na, kot kumlamac›l›¤›nda

oldu¤u gibi gö¤üs hastal›klar› 

uzmanlar› sahip ç›kar. Dolay›s›yla biz

en idealist, en duyarl› hekim

grubuyuz. Bu nedenle e¤er biz,

k›rg›nl›klar›m›z› ikinci plana at›p, el

ele verip, ortak amaçlar›m›zla ilgili

olarak, dostça kardeflçe iflbirli¤i 

yapabilirsek; bu Türkiye’de di¤er

uzmanl›k alanlar›ndaki derneklere de,

Türk Tabipler Birli¤i’ndeki hekim

gruplar›na da örnek olabilir diye

düflünüyorum.

Bu konu ile ilgili beklentiniz
nedir?

Bugün sivil toplum örgütlerinde,

odalarda, derneklerde önemli bir

sorun vard›r. Hekim örgütlerinde de

baz› siyasi e¤ilimleri tafl›yan gruplar

yönetime gelirler ve bir grup seçimi

kazand›¤›nda, di¤er grup kenara 

çekilir, yönetimdeki gruba hiç

yard›mc› olmaz. Bu kimin aleyhine,

hekimlerin aleyhine de¤il mi? Yani

siyasi gruplar›n birbirleriyle rekabeti

yüzünden hekimlerin birlik içinde

mücadelesi engelleniyor. Hangi siyasi

gruptan olursak olal›m, ortak sorunlar›

yafl›yoruz. Halbuki biz birlik

olsak,belki bu bu sorunlar›n ço¤unu

çözümleyebiliriz. Siyasi gruplaflma

d›fl›nda da çeflitli nedenler, kiflisel

sorunlar olabiliyor. Bir hekim di¤erine

k›z›yor ve o da ayr› bir dernek 

kuruyor. Baz› branfllarda 4-5

uzmanl›k derne¤i var. Bugün ayr›

dernek kurmak çok kolay. 5

arkadafl›n›zla bir müracaat yap›p

dernek kurabilirsiniz. Çok say›da

dernek olmaktan daha etkilisi, bir

araya gelerek güzel fleyler 

yapabilmektir. Ancak o zaman hem

hekimlerin hayat›nda, hem de 

hastalar›m›z›n hayat›nda, önemli 

farklar yaratabiliriz. Benim bütün

amac›m ve vermek istedi¤im mesaj da

fludur: TÜSAD'la TORAKS ›n

geçmiflte yaflad›klar› k›rg›nl›klar›

önemlidir belki. Ama flu anda daha

önemli fleyler var. Dünya ve ülkemiz

büyük bir kriz döneminde. fiu anda

benim TÜSAD'la yan yana gelip,

hekimlerin ve hastalar›n sorunlar›n›

çözmeye ihtiyac›m var. Dolay›s›yla

Türkiye’de ve dünyada, siyasi gruplar

aras›nda, hatta uluslarar aras›nda kin,

k›rg›nl›k, savafllar, hiçbir fayda

getirmez. Aksine yan yana gelip, her

fleyi geçmifle gömüp, el ele verip, bu

dünyay› cennete çevirmesi laz›m

insanlar›n. Geçmiflteki hatalar› 

unutup, birbirini affetmesi, sevgiyle

kucaklaflmas› laz›m. Hatan›n en

büyü¤ünün kimde oldu¤unu

tart›flman›n anlam› yok. Onu tarihçiler

yapar. Gelecek kuflaklar de¤erlendirir.

fiu an insanl›ktan beklenen,

önümüzdeki büyük sorunlar›n

çözülmesi için kardeflçe ve dostça bir

araya gelmek. Bunun için önce

insan›n kendi öfkesini yenmesi 

gerekti¤ini düflünüyorum. Daha sonra

da karfl›s›ndakine kardeflçe, hiçbir

önyarg›, hiçbir k›rg›nl›k tafl›madan

elini uzatmas› laz›m. Çünkü

k›rg›nl›¤›n ve içimizdeki öfkenin önce

bize zarar› var. Düflmanl›klar, kinler

insanlara moral bozuklu¤u getirir,

enerjilerini düflürür... Ama bunlar›

unutur, dostluk, sevgi, kardeflli¤i

paylafl›rsan›z enerjiniz artar, hep

beraber bir araya gelip güzel fleyler

üretebilirsiniz.

Ben Türk TORAKS Derne¤i ile

TÜSAD’›n, gö¤üs hastal›klar› 

uzmanlar› en çok fedakar, en duyarl›

ve en adanm›fl hekimler oldu¤u için,

bunu baflaracaklar›na inan›yorum.

Geçmiflteki k›rg›nl›klar› unutarak, el

ele vererek, Türkiye’deki koruyucu

hekimli¤e sahip ç›kacaklar›na,

KOAH’›n ve tüberkülozun 

önlenmesi, hastalar›n daha iyi hizmet

alabilmesi, sigara ile savafl, meslek

hastal›klar›n›n önlenmesi konular›nda

iflbirli¤i yapacaklar›na inan›yorum.

Bunu ancak karfl›l›kl› sevgi ve sayg› ile

baflarabiliriz. K›rg›nl›klar› unutarak

yeni bir sayfa açabiliriz. Mevlana'n›n

“Dün dünde kald› canca¤›z›m, ne

varsa söylenmifl düne ait. Art›k yeni 

bir fley söylemek laz›m” dedi¤i gibi,

dünü b›rak›p, bugüne ve ortak

amaçlar›m›za odaklanmak 

gerekti¤ini düflünüyorum.

Türk TORAKS Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Feyza Erkan:

Türkiye'nin ve dünyan›n içinde yaflad›¤› büyük 
sorunlar var. Ülkemizde bu sorunlar›n çözümü, 
hem genel anlamda, hem hekimlik alan›nda 
hem kendi branfl›m›zla ilgili alanda birlik ve 
beraberlik gerektiriyor. Bu sorunlar›n çözümü 
için hepbirlikte el ele vermek zorunday›z.

“K›rg›nl›klara De¤il, Birlikte
Çal›flmaya ‹htiyac›m›z Var”

TÜSAD'la
TORAKS'›n
geçmiflte
yaflad›klar›
k›rg›nl›klar›
tart›flmaya 
vaktimiz yok.
Bunun yerine
TÜSAD'la 
yan yana 
gelip hekimlerin 
ve hastalar›n
sorunlar›n› 
çözmeye
ihtiyac›m›z var.

Türk TORAKS
Derneği
Başkanı 
Prof. Dr.

Feyza Erkan
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P
rof. Dr. Ülkü Bay›nd›r yüzlerce

ö¤renci yetifltirmifl, gö¤üs

hastal›klar› alan›na e¤itim

hizmeti vermifl bir hoca. Halen Ege

Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs

Hastal›klar› AD Ö¤retim Üyesi olarak

görev yap›yor. Önceki y›llarda Ege

Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan

Yard›mc›l›¤›, Dekanl›¤›, Gö¤üs

Hastal›klar› Anabilim Dal› Baflkanl›¤›

ve son olarak da 2000-2008 y›llar›

aras›nda iki dönem üst üste Ege

Üniversitesi Rektörlü¤ü görevini

üstlendi. Babacan, tatl› sert bir kiflilik.

Ö¤renciler taraf›ndan çok seviliyor.

Genellikle ö¤renciler, okul y›llar›

devam ederken hocalar› hakk›nda çok

da sevimli cümleler kurmazlar. Ancak

bu Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r için 

geçerli de¤il. ‹kinci kez Ege 

Üniversitesi Rektörü seçildikten

sonra, ö¤rencileri Ekfli Sözlük'e 

“Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r, Ege 

Üniversitesi'nin bafl›na gelebilecek en

iyi birkaç fleyden biridir” yazarak Prof.

Dr. Bay›nd›r'a karfl› sempatilerini ve

takdirlerini ortaya koymufllar.

Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r, iyi bir

akademisyen, baflar›l› bir yönetici ve

ayn› zamanda bir müzisyen... Latin

müzi¤ini seviyor, klasik gitar çal›yor.

Kendisi çal›flmalar›n› 'amatör

düzeyde' fleklinde tan›mlasa da 

rektörlü¤ü zaman›nda 

'akademisyenler orkestras›' ile birlikte

sahneye ç›karak flark› söylemiflli¤i de

var. fiu s›ralar pek hafl›r neflir olamasa

da 'gitar›n tüm yaflam› boyunca

yan›nda bir arkadafl olarak yer

alaca¤›n›' söylüyor.

Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r, bir

dönem TÜSAD’da da yöneticilik

yapm›fl. 1985-90 y›llar› aras›nda

TÜSAD Ege Bölgesi Sorumlulsu

olarak görev yapan Prof. Dr. Ülkü

Bay›nd›r TÜSAD'›n kendisi de dahil

olmak üzere pek çok akademisyenin

kariyerlerinde önemli bir yeri

oldu¤unu söylüyor. Prof. Dr. Ülkü

Bay›nd›r'la, biraz TÜSAD'dan biraz

yöneticilikten, biraz da müzikten

konufltuk...

l Hocam biraz kendinizden
söz eder misiniz?

Babam›n ikinci yedek subayl›¤›

nedeniyle Kahramanmarafl’ta

do¤dum, 3 ayl›kken oradan ayr›ld›m.

Ankara ve büyük oranda ‹zmir’de

yaflad›m. ‹zmir Özel Türk Lisesi

mezunuyum. 1969’da Ege 

Üniversitesi T›p Fakültesi’ni bitirdim.

Ayn› Fakültede devam ettim 1973’te

Gö¤üs Hastal›klar› Uzman› oldum.

1978’de Cerrahpafla T›p

Fakültesi'nde girdi¤im s›navla doçent,

1988 y›l›nda da profesör oldum. Bu

arada da de¤iflik sürelerde yurt d›fl›

seyahatlerimiz oldu…

l Ege Üniversitesi'nde yönetim
görevinde de bulundunuz?

Bir taraftan mesleki aktivitelerimi

sürdürürken bir taraftan da idarecilik

yapt›m. Ege Üniversitesi T›p

Fakültesi’nde iki dönem dekan

yard›mc›l›¤› yapt›m. Biri hocam ‹lhan

Vidinel'in dönemindeydi. Di¤eri de

yine Hocam olan Türkiye’nin en iyi

psikiyatristlerinden Turan Örnek’in

dönemindeydi. Toplam 4 y›l dekan

yard›mc›l›¤›, 3 y›l T›p Fakültesi

Dekanl›¤› yapt›m. K›sa bir aradan

sonra da 2000-2008 aras›nda Ege

Üniversitesi Rektörlü¤ü yapt›m.

Ö¤rencilerle iletiflimi seviyordum,

bunu de¤iflik aflamalarda götürmeye

çal›flt›m. 

l Neden hekim olmak 
istediniz?

San›yorum bu karar› vermemde

veteriner olan rahmetli babam›n etkisi

var. Hekimlik konusuna çocukluktan

bir aflinal›¤›m, yak›nl›¤›m, s›cakl›¤›m

vard›. Hekim olmak için önemli bir

›srar›m yoktu ama benim mizac›ma

yak›n bir meslek oldu¤unu

düflündüm. ‹nsan›n onurunu koruyan

mesleklerin en önde gelenlerinden bir

tanesi oldu¤unu düflündüm ve 

severek hekimli¤i seçtim. ‹yiki de 

seçmiflim diyorum. 

l Hekimli¤i seçtikten sonra
gö¤üs hastal›klar›na geçisiniz nas›l
oldu? Özellikle mi bu alan› 
istediniz?

Birkaç faktör söz konusu oldu.

Bir tanesi rahmetli enifltem ilk gö¤üs

hastal›klar› uzmanlar›ndan bir

tanesiydi. Uzmanl›k alan› dendi¤inde

akl›ma gö¤üs hastal›klar› geliyordu

çocuklu¤umda. Daha sonra gö¤üs

hastal›klar›n›n eskisi gibi sadece

Tüberküloz alan›na s›n›rl› olmad›¤›n›,

giderek geliflmekte olan bir alan

oldu¤unu gördüm. Bu da bana cazip

geldi. Bir de bizim asistanl›¤›m›zda

yeni evlenmifl bir insan›n kadrolu

olmas› da söz konusuydu. Gö¤üs

Hastal›klar›nda bana kolayl›k göster-

diler o zaman.

l TÜSAD'la tan›flman›z nas›l
oldu?

TÜSAD ben gö¤üs hastal›klar›

camias›na girdikten bir sene sonra

kurulmufl. Ben 41 y›ll›k hekimim; bu

y›l da TÜSAD’›n da k›rk›nc› y›l› 

kutlan›yor. Tabi TÜSAD'›n ilk 

kuruldu¤u zaman› çok iyi 

bilmiyorum. O zaman daha baflka bir

dernekler de vard›. Tüberküloz ve

Toraks Derne¤i, Verem Savafl

Dernekleri bunlar›n aras›ndayd›.

Bunlar daha çok Tüberküloz a¤›rl›kl›,

hasta bak›m a¤›rl›kl› derneklerdi.

Uzman olduktan sonra TÜSAD'›

ö¤rendim ve bizim uzmanl›¤›m›z

doçentli¤imiz o zamanki mesleki

heyecanlar›m›z, arkadafl

toplant›lar›m›z, ekip çal›flmalar›m›z,

yay›nlar›m›z, bildirilerimiz, hep

TÜSAD flemsiyesi alt›nda oldu. Bir

bildiri nas›l haz›rlan›r, nas›l sunulur bu

flemfliye alt›nda ö¤rendik. O zaman

poster de yoktu, sadece sözlü 

sunumlar, paneller, konferanslar vard›.

O da adeta iddas› olan gö¤üs

hastal›klar› hekimlerinin bir yar›flma

alan› gibiydi. Hoca Han›m ve ekibi de

onu çok güzel modere ederlerdi. Çok

hofl bir tart›flma ortam› yarat›rlard›. Bu

flekilde Türkiye Solunum Araflt›rmalr›

Derne¤i ile beraber büyüdüm 

diyebilirim.

l Bir dönem TÜSAD'da görev
de ald›n›z san›r›m.

Meliha Hoca Han›m’la çok iyi

iliflikilerimiz vard›. Dernek giderek

geniflliyor, büyüyordu. Dernek

tüzü¤ünde resmen böyle bir görev

olmamas›na ra¤men Meliha Han›m

bana 'Bizim Ege Bölgesi sorumlumuz

olur musun?' dedi. Ben de 

memnuniyetle kabul ettim. Bu 

tamamen gönüllülük esas›na dayal› bir

görevdi. Tahmin ediyorum 7-8 y›l bu

görevi yapt›m. Yani Ege Bölgesi’nde

bulunan Gö¤üs Hastal›klar› uzmanlar›

camias›yla derne¤in iliflkilerini

sa¤l›yordum. Böyle bir görevim oldu. 

l Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu
nas›l bir yöneticiydi?

Meliha Han›m’a yak›n olmak bir

ayr›cal›kt›. Meliha Han›m benim

gördü¤üm bilimsel düzeyi ve Bat› ile

iliflkisi en yüksek ö¤retim üyelerinden

birisiydi. Kendisi çok iyi bir solunum

fizyolo¤u idi. Hekim olmamas›na

ra¤men son derece güzel bir sa¤l›k

bilgisi vard› ve ona hep dan›fl›r,

sorard›k. Posterin nas›l yap›ld›¤›n› ben

Meliha Han›m’dan ö¤rendim. Yurt

d›fl›nda bir derne¤e nas›l üye olunur,

yurt d›fl›nda bir kongreye nas›l

kat›l›n›r bunlar›n hepsini Maliha

Han›m'dan ö¤rendim. O bak›mdan

Türkiye’de Gö¤üs Hastal›klar›

alan›nda bilimsel derinli¤in

oluflmas›nda Meliha Han›m ve onun

yetifltirdi¤i insanlar›n çok büyük

katk›s› olmufltur. Zaten TÜSAD da,

Türkiye'de akademik anlamdaki ilk

solunum derne¤idir. Bu nedenle

bizim o gençlik y›llar›m›zda akademik

olarak yol gösteren bir kurulufl

olmufltur. 

Meliha Terzio¤lu dendi¤i zaman

benim akl›ma, mesle¤ini en onurlu

flekilde savunan ve mesle¤ini çok 

ciddiye alan bir insan gelir. Tam bir

bilim kad›n› idi. Çok güzel bir

‹ngilizcesi vard›. Kongre sabahlar› 

iki arada bir derede hemen kongrenin

yap›laca¤› otelin kuaförüne gider

saçlar›n› yapt›r›r, hiçbir zaman

bak›ms›z olmazd›. Son derece

kararl›yd›. Edirne’de yap›lan bir 

kongremizde kongre s›ras›nda bir olay

yafland›. Meliha Han›m kürsüdeyken

o zaman›n valisi kap›y› çalmadan tak

diye içeri girdi. O zaman›n valileri

öyleydi. Meliha Han›m kürsüden

valiye do¤ru bakt›. Hiçbir fley

söylemedi ve hiçbir fley olmam›fl

odaya da kimse girmemifl gibi devam

etti. Toplant› bittikten sonra 

söylemesi gereken fleyleri söyledi. Yani

meslek onuruna çok düflkündü

baflkalar›n›n da buna dikkat etmesini

sa¤lard›. Türkçeyi çok düzgün

konuflurdu.

l Tabi ki bu anlamda da,
gö¤üs hastal›klar› alan›nda
TÜSAD'›n ayr›ca bir önemi var
diyebiliriz de¤il mi? TÜSAD'›n
gö¤üs hastal›klar› alan›na katk›lar›
neler olmufltur?

Elbette diyebiliriz. Bu dönemde

oldu¤u gibi o dönemde de kongreler,

camiay› bir araya getirmek, bu 

konuda parlamak isteyenlerin 

kendilerini göstermelerine f›rsat 

vermek, tart›flt›rmak, rekabet 

oluflturmak ve yeni at›l›mlar için 

iflbirliklerini gelifltirmek aç›s›ndan son

derece önemliydi. Hem keyifliliydi,

e¤lenceliydi hem de bilimsel aç›dan

iyiydi. O zamanlar y›l içerisindea ayr›

ayr› yaz okullar› k›fl okullar› olmazd›.

Esasl› olarak y›lda bir defa kogre 

olurdu. Onun d›fl›nda bazen lokal

toplant›lar yap›labilirdi. Fakat bu 

kongreler çok heyecanl›, keyifli ve

e¤lenceli olurdu. Çok daha küçük bir

grup vard›. Çok güzel arkadafll›klar

kurulmufltu. Ç›kar›lan Solunum

Dergisi hepimizin yaz›lar›n›n

yay›nland›¤› bir dergi olmufltu. O

bak›mdan Gö¤üs Hastal›klar› alan›n›n

akademik bilincinin yerleflmesinde

TÜSAD’›n çok büyük katk›s›

olmufltur.

l Bir sivil toplum kuruluflu
olarak topluma katk›s› oldu mu?

Meliha Han›m’›n sa¤ oldu¤u

dönemde toplumla olan iliflikleri ön

planda de¤ildi. Bir de dernekler

zaman zaman farkl› gözlerle 

nitelendirilen kurulufllard›. Çok iyi

niyetli bir dernek dahi olsan›z isminiz

dernekse biraz daha dikkatli temkinli

olmak durumundayd›n›z. Son y›llarda

özellikle son 10 y›l içerisinde mesleki

derneklerin topluma dönük 

etkinlikleri artm›flt›r. Dolay›s›yla

TÜSAD’›n özellikle topluma yönelik

etkinliklerin artmas›n› Meliha

Han›m’dan sonraki arkadafllar›n 

yönetimleri alt›nda oldu¤unu

düflünüyorum. fiu anda gayet etkin

bir flekilde toplumla iliflkileri vard›r.

Yani toplumdaki kronik solunum

hastal›klar› konusunda olsun, sigara

konusunda olsun topluma çok ciddi

mesajlar verilmektedir. Zaten dünyada

bu konuda bir globalleflme vard›r.

Dernekler de bunun d›fl›nda 

kalamamaktad›rlar.

l Yöneticilik döneminize
de¤inmek istiyorum. Rektörlük
döneminde sizi en mutlu eden en
üzen konular neler oldu?

Üniversitemi, camiam›, klini¤imi

çok sevdim. Böyle olmas› gerekti¤ine

de inan›yorum. ‹ki dönem süren 

rektörlü¤üm süresince, t›p e¤itimi ile

de yak›ndan ilgilendim. Bu süre

içinde beni en çok üzen, ülkemizde

alt yap›s›na hiç dikkat edilmeden,

sadece açm›fl olmak için aç›lan t›p

fakülteleri oldu. Bunlara gerçekten

çok üzüldüm. Sevindi¤im bir konu

ise t›p e¤itimi konusunda ciddi bir

emek sarf edebilmifl olmam.

Rektörlü¤ümün son dört senesinde

Üniversiteler Aras› Kurul'da seçimle

gelen bir sorumlulu¤a, T›p ve Sa¤l›k

Bilimleri E¤itim Konseyi

Baflkanl›¤›'na seçildim. Dört y›l

boyunca bu alanda çal›flt›m. Bu süre

içinde Türkiye'nin sa¤l›k alan›ndaki

iflgücü ve insan gücü potansiyelini iki

ciltlik bir kitap halinde haz›rlay›p,

Devlet Planlama Teflkilat›'na, YÖK'e

Amatör müzisyen, profesyonel yönetici ve baflar›l› bir akademisyen

“Meliha han›m bana bir gün ‘Ege Bölgesi
sorumlusu olur musun?” dedi. Ben de kabul
ettim. 7-8 y›l boyunca bu görevi sürdürdüm.”

Prof. Dr. Ülkü BayındırProf. Dr. Ülkü Bayındır
‹ki dönem üst üste Ege Üniversitesi 
rektörlü¤üne seçilen Prof. Dr. Ülkü 
Bay›nd›r, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
3 y›l dekan yard›mc›l›¤› yapt›, ard›ndan 
4 y›l da dekanl›k görevini sürdürdü.
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Sa¤l›k Bakanl›¤›'na sunduk. Ayr›ca t›p

e¤itimin standardizsayonu 

konusunda, çekirdek müfredat

konusunda, çok ciddi çal›flmalar

yapt›k. T›p e¤itiminin akreditasyonu

konusunda kurulmufl bir 

organizasyon gerçekleflti. Ben de

onun çeflitli kademelerinde görev

ald›m, halen de görev yap›yorum.

Bunlar benim aç›mdan sevindirici

olaylard›r. Bir taraftan t›p e¤itimi 

sürerken, bir taraftan da kendi 

camiam›n uluslararas›laflmas›na çok

dikkat ediyor ve bunu da yak›ndan

izliyorum. ERS ile olan iliflkilerimiz,

ATS ile olan iliflkilerimiz son derece

önemlidir ve giderek bu alanda daha

çok meslektafl›m›z›n aktif kat›l›mc›

olarak yer ald›¤›n› görmek de benim

için çok gurur vericidir. Türkiye'deki

dernekler de bu konuda önemli rol

oynamaktad›r.

l Sizin ö¤renci oldu¤unuz
dönemle, sizin yöneticilik
yapt›¤›n›z dönem ve flimdiyi
karfl›laflt›racak olursak; t›p 
e¤itiminde ö¤renciler taraf›nda
de¤iflen neler oldu? Neleri 

gözlemliyorsunuz?
Ö¤renciler

taraf›nda olumlu

de¤ifliklikler 

gözlemliyorum. Bir

kere bilgiye

ulaflmalar› daha

kolaylaflt›. Onlara

bilgi sunum

teknikleri daha geliflti

ve e¤er ö¤renci t›p

e¤itimini iyi almaya

yönlendirilebilirse

bizim zaman›m›za k›yasla daha bilgili

ö¤renciler olarak yetifliyorlar. Sosyal

aç›dan son derece iyi gelifliyorlar.

Arkadafll›klar› iyi gelifliyor. Ama biraz

önce de söyledi¤im gibi Türkiye’nin

bütün t›p fakültelerinde ayn› flekilde

ö¤renci yetifltiremiyorlar çünkü t›p

fakülteleri eflit de¤il ülkemizde ama

genel olarak ben daha kaliteli 

ö¤renciler yetiflti¤ine inan›yorum.

l Biraz da sanatç› kiflili¤inize
de¤inmek istiyorum. Müzikle
yak›ndan ilgilisiniz. Hatta gruplarla
gitar, akordeon çald›¤›n›z› 
biliyorum. Latin müzi¤e ilginiz

var. Müzikle iliflkiniz nas›l bafllad›?
Lise ça¤lar›ndayd› Türkiye'ye ilk

kez klasik gitar girmiflti. Ondan önce

orkestralarda sadece elektro gitar

vard›. Klasik gitar benim çok hofluma

gitti. O zaman ders veren hocalar

filan yoktu, kendi kendimi gelifltirdim.

Latin müzi¤i ile bizim halk

müzi¤imiz, Türk müzi¤imiz aras›nda

ortak ezgiler oldu¤unu da

görmüfltüm. Bu flekilde tamamen

alayl› olarak yetifltim. Önceleri sadece

çal›yordum. Sonra söylemeye de

bafllad›m. Tamamen amatörce bir

ilgiydi ama baz› küçük gruplar da

oluflturduk. Kardeflimle Birkaç 

konserimiz oldu. Rektörlü¤üm

s›ras›nda iflim çok yo¤un olmas›na

ra¤men, üniversitenin olanaklar› bu

konuda beni de motive etti ve bir

'Akademisyenler Orkestras›” kurduk.

Bu akademisyenler orkestras›n›n

eflli¤inde rektörlü¤ümün son 2 y›l›nda

onlarla birlikte sahneye ç›kt›m ve üçer

tane flark› seslendirdim. Bizim 

ülkemizde bir rektörün sahnelere

ç›k›p flark› söylemesinin nas›l

karfl›lanaca¤›n› tahmin

edemedi¤imden olsa gerek, onu da

son iki y›la saklad›m. Oldukça iyi geri

bildirimler de oldu. Müzikle

ilgilendi¤im sürece, hem mesle¤imi

hem de yaflam›n her alan›na daha

s›cak bakt›¤›m›, daha esnek

oldu¤umu görebiliyorum. 

Dolay›s›yla gitar›, latin müzi¤ini

(ama gitarda Türk müzi¤ini) hem 

çalmak hem de efllik etmek hala çok

hofluma gidiyor.

l Müzik bundan sonra
yaflam›n›zda nas›l yer alacak?
Giderek daha fazla yer almaya
bafllayacak m›?

Sanm›yorum. Ben kendi 

kendime oldu¤um zamanlarda 

gitar› elime al›p sadece 

t›ng›rdatmaktan, bazen yak›nlar›m›n

aras›nda baz› fleyleri çal›p 

söylemekten çok çok zevk al›r›m. 

fiu s›ralar, çok s›k hafl›r neflir

oldu¤umu söyleyemem ama gitar 

bir arkadafl olarak yaflam›mdaki

varl›¤›n› sürdürecektir.

Bu sohbet için teflekkür ederim.

Prof. Dr. Ülkü Bayındır’ın Albümünden
Türkiye’nin 10.

Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer ve eşi
Semra Sezer ile birlikte
(Solda) Türkiye’nin
yetiştirdiği değerli
siyasetçilerden Rahmetli
İsmail Cem ile (Sağda)
Rektörler toplantısında
diğer üniversite 
rektörleriyle birlikte
plaket aldığı törende
(Sağda altta) 
Prof. Dr. Refet Saygılı 
ve Prof Dr. Sermet
Akgün ile birlikte 
kahvaltıda (Altta ortada)
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‹nhalasyon Tedavileri Çal›flma Grubu 20

Haziran 2009 tarihinde çal›flmalar›na

bafllam›flt›r. ‹lk çal›flmas› olarak Ekim 2009’da

tamamlanan “Ast›m ve KOAH’da inhalasyon

tedavileri” adl› cep kitab› TÜSAD E¤itim

Kitaplar› Serisi kapsam›nda TÜSAD taraf›ndan

bast›r›lm›fl ve ücretsiz olarak da¤›t›m›

yap›lm›flt›r.

Ülkemizde konusunda ilk kez kurulan bir

çal›flma grubu olarak önemli bir misyon

üstlenmifl ve inhalan ilaçlar ve inhalasyon

tedavileri konusunda özellikle hekimler

aras›nda konunun fark›ndal›¤›n› art›rmaya

yönelik projeler yürütmeye bafllam›flt›r. 

Bu projelerden birisi de, 20 Ekim 2010

tarihinde yay›na bafllayan bir web sitesidir. Bu

siteye, hem TÜSAD resmi web sitesi alt›ndan

(http://www.solunum.org.tr/CG/13Inha
lasyonTedavileri/) hem de www.inteda.net
web adresinden ulafl›labilmektedir. 

Sitenin logosu (amblemi) TÜSAD logosu

esas al›narak, (aidiyeti belirleyecek flekilde)

haz›rlanm›flt›r.  K›saltma isim olarak “TÜSAD

‹NTEDA” (‹nhalasyon Tedavileri)

kullan›lmaktad›r.

Site tamamen çal›flma grubunun eme¤idir,

çal›flma grubu üyeleri taraf›ndan tasarlanm›fl ve

web sitesi haline getirilerek yay›nlanm›flt›r.

Sitenin editörlü¤ünü Prof.Dr. Can Öztürk ve

Doç.Dr. A.Zafer Çal›flkaner yapmaktad›r. 

Web sitesinin temel amac› hekim ve hasta

e¤itimidir. Bu kapsamda inhalan ilaç reçete

eden hekimlere, özellikle de ülkemizde yeni

bafllayan aile sa¤l›k merkezlerinde görevli aile

hekimlerine ve inhalan ilaç kullanan hastalara,

konu ile ilgili görsel e¤itim materyalleri sunul-

mufltur. ‹nhalasyon 

cihazlar›n›n do¤ru uygulama

teknikleri, dikkat edilmesi gereken

ayr›nt›lar ve s›k olarak yap›lan

uygulama hatalar› orijinal foto¤raf

ve illüstrasyonlarla 

anlat›lmaktad›r. Sitede kullan›lan

görsel materyal grup üyelerinin

kendi çal›flmalar›d›r. 

‹ki boyutlu görseller yan›nda,

cihaz kullan›mlar›n›n üç boyutlu olarak

izlenebilece¤i film ve animasyonlar›n da yak›n

zamanda sitede yer almas› planlanm›flt›r. Bu

grup materyal hem do¤rudan internetten

izlenebilecek, hem de mobil ayg›tlara (cep

telefonu, pda, iphone, ipad, mp4 player, vb)

indirilebilecek (download) flekilde olacakt›r. 

www.inteda.net web sitesinde ayr›ca; 

1.Ülkemizde bulunmayan inhalasyon 

cihazlar›n›n tan›t›m› ve inhalasyon tedavileri

konusunda çeflitli yaz›lar, 

2.TÜSAD web sitesinden 

(www.solunum.org.tr ) al›nan linkler

arac›l›¤›yla ‹NTEDA çal›flma grubunun görev

alm›fl oldu¤u kongre oturumlar›na ait 

sunumlar, 

3.Aerosol /inhalan tedavi alan›nda faaliyet

sürdüren uluslararas› dernek ve kurulufllar›n

web sitelerine ba¤lant›lar,

4.Aerosol /inhalan tedavi konusunda

ulusal ve uluslararas› toplant› ve kongrelerin

duyurular›,

5.Çal›flma grubunun faaliyetleri hakk›nda

duyuru ve bilgilendirmeler de yer almaktad›r.

Site içeri¤ini zenginlefltirecek baflka 

projeler üzerinde de çal›fl›lmaktad›r ve yak›n

gelecekte hizmete girmesi hedeflenmifltir. 

www.inteda.net web sitesi siz de¤erli

meslektafllar›m›z›n öneri ve elefltirileri 

do¤rultusunda gelifltirilecektir. Paylaflmak 

istediklerinizi inteda@inteda.net e-posta 

adresine gönderebilirsiniz.

‹nhalasyon Tedavileri 
Çal›flma Grubu Yönetim Kurulu

TÜSAD ‹NHALASYON TEDAV‹LER‹
çal›flma grubu web sitesi yay›nda



Doç. Dr. Faruk Ç‹FTÇ‹
TÜSAD TB Çal›flma Grubu

Baflkan›

T
.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Verem

Savafl› Daire Baflkanl›¤›

taraf›ndan düzenlenen

“Türkiye’de Veremle Mücadele

Ortak Hareket Çal›fltay›”,

14.07.2010 ve 26.10.2010 

tarihlerinde, Ankara’da Crowne Plaza

Oteli’nde gerçeklefltirilmifl ve Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i ad›na

Tüberküloz Çal›flma Grubu olarak

kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Çal›fltay›n gerekçesi, Sa¤l›k

Bakanl›¤›’nca, 22 Ekim 2007 

tarihinde tüm Avrupa bölge ülkeleri

taraf›ndan imzalanan Berlin

Deklerasyonunda yer alan

“Tüberkülozu Durdurma

Stratejisinin tüm bileflenleri ile 

uygulanmas›n› sa¤lamak” taahhüdü

do¤rultusunda kamu ve sivil toplum

kurulufllar› (STK) ile birlikteli¤i

art›rmak ve veremsiz bir Türkiye

oluflturmak ülküsünü 

gerçeklefltirmeye yönelik çal›flmalar

yapmak olarak belirtilmifltir.

Çal›fltay›n Temmuz ay›ndaki 

birinci aya¤› iki oturumda

gerçekleflmifltir. ‹lk oturum panel

niteli¤inde olup, sivil toplum 

örgütleri, sa¤l›k idarecileri, kamu ve

özel sa¤l›k çal›flanlar›ndan oluflan

genifl bir kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Türk

Toraks Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.

Feyza Erkan, DSÖ Türkiye Ülke Ofis

Baflkan› Dr. Maria Cristina Profili,

Verem Savafl Dairesi Baflkan› Yrd.

Doç. Dr. Hamza Bozkurt, Sa¤l›k

Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr. Nihat

Tosun, Türk Toraks Derne¤i

Tüberküloz Çal›flma Grubu Baflkan›

Doç. Dr. fieref Özkara, Türkiye

Ulusal Verem Savafl› Dernekleri

Federasyonu Genel Baflkan Vekili

Prof. Dr. Zeki K›l›çaslan konuflmac›

olarak kat›lm›flt›r. Bu oturumda

veremle mücadelede STK’lar ile ortak

hareketin gereklili¤i ve bu hareketin

oluflturulmas› gerekti¤i

vurgulanm›flt›r. Yurtd›fl›nda kamu ve

STK’lar taraf›ndan birlikte yap›lan

faaliyetlerden örnekler verilmifl,

Türkiye’de veremle mücadelede elde

edilen baflar›lardan bahsedilmifltir.  

Ö¤leden sonra yap›lan ikinci 

oturum Verem Savafl Dairesi Baflkan›

baflkanl›¤›nda yap›lm›fl, afla¤›da 

belirtilen kamu ve STK’lara üye,

bakanl›kça görevlendirilmifl 30 kifli

kat›lm›flt›r. 

l l Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve

Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü

l l Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlü¤ü

l l Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif

Evleri Genel Müdürlü¤ü

l l Milli Savunma Bakanl›¤› Sa¤l›k

Dairesi Baflkanl›¤›

l l Milli E¤itim Bakanl›¤›

l l Türk K›z›lay›

l l Türk Toraks Derne¤i Baflkanl›¤› ve

Tüberküloz Çal›flma Grubu

l l Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i Baflkanl›¤› ve Tüberküloz

Çal›flma Grubu

l l Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve

‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i

Baflkanl›¤› ve Tüberküloz

Çal›flma Grubu

l l Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar›

Derne¤i Baflkanl›¤›

l l Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Baflkanl›¤›

l l Türkiye ‹nfeksiyon Hastal›klar›

ve Klinik Mikrobiyoloji

Uzmanl›k Derne¤i Baflkanl›¤›

l l Türkiye Aile Hekimli¤i

Uzmanl›k Derne¤i Baflkanl›¤›

l l Araflt›rmac› ‹laç Firmalar›

Derne¤i Baflkanl›¤›

l l ‹stanbul, Bursa, Adana Verem

Savafl Dairesi Baflkanlar›

l l Sa¤l›k Bakanl›¤› Verem Savafl

Dairesi Baflkanl›¤›

Bu oturumda, verem savafl›nda

kamu ve STK’lar›n iflbirli¤inin

sa¤lanmas› ve gerekli alanlarda

çal›flma gruplar›n›n oluflturulmas› ana

gündem maddesi olarak ele

al›nm›flt›r. Verem Savafl› Daire

Baflkanl›¤›’n›n dan›flma kurulu olarak

destek isteyece¤i “Verem Savafl›

Ulusal Koordinasyon Kurulu”

oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu

kurulun sadece dan›flma kurulu olarak

ifllev görmesine STK yöneticileri

genel olarak itiraz etmifl fakat Verem

Savafl› Daire Baflkan› kurul üyelerinin

verem savafl› ile ilgili kararlarda aktif

olarak söz hakk› olmas› iste¤ine karfl›

gelmifltir. Koordinasyon kurulunun

yan› s›ra afla¤›da yer alan çal›flma 

gruplar›n›n oluflturulmas›na karar 

verilmifltir. Bafllang›çta say›lar› 12

olarak düflünülen çal›flma gruplar›

ikifler ikifler birlefltirilerek alt›ya 

indirilmifltir.

1.Grup: Toplum e¤itimi, fark›ndal›k

yaratma, etiketleme ile mücadele,

sosyal etkinlikler ve hasta deste¤i.

2.Grup: Özel gruplarda

(HIV/AIDS, Yabanc› uyruklu,

Cezaevleri, HIV/AIDS) verem

savafl›, DGT ve uyumsuz 

hastalar›n yönetimi

3.Grup: Klinik tan› ve tedavi, 

çocukluk ça¤› tüberkülozu, 

Ç‹D-TB

4.Grup: Laboratuvar tan›s›, TB

infeksiyon kontrolü

5.Grup: Verem Savafl›ndaki

çal›flmalar›n izleme ve

de¤erlendirilmesi, epidemiyolojik

ve yöneylem çal›flmalar›

6.Grup: Sa¤l›k çal›flanlar›n›n e¤itimi

Bu çal›fltayda veremle savaflta sivil

toplum kurulufllar› (STK), Sa¤l›k

Bakanl›¤› ve di¤er kamu kurulufllar›

aras›nda oluflturulacak ortakl›kta,

taraflar›n taahhütlerinin içeren bir

deklarasyonun ortaklarca imzalanmas›

eylemi planlanm›fl fakat 

gerçeklefltirilememifltir. Üç ay sonra

26 Ekim tarihinde ikinci bir çal›fltay

yap›lmas› karara ba¤lanm›flt›r.

Çal›fltay›n bu ilk aya¤›na derne¤imizi

temsilen Prof. Dr. Meral GÜLHAN

ve Doç. Dr. Deniz KÖKSAL

kat›lm›fllard›r.

‹kinci çal›fltaydan önce konuya

taraf olan sivil toplum kurulufllar›

08.10.2010 tarihinde ‹stanbul’da

toplanarak “Türkiye Verem Savafl›

Koordinasyon Kurulu oluflturulmas›

ve bu kurulun yönetimde etkin

olmas›” konusunda bir deklarasyon

haz›rlam›fllar ve imza alt›na

alm›fllard›r. ‹kinci çal›fltaya dernek

olarak daha kalabal›k bir ekiple

kat›l›nm›flt›r. Prof. Dr. Attila Sayg›,

Doç. Dr. Faruk Ç‹FTÇ‹, Doç. Dr.

Deniz KÖKSAL, Dr. Özlem Köksal

SÖNMEZ, Dr. Hatice KAYA, Dr.

Gönenç

ORTAKÖYLÜ,

Dr. Kaya

KÖKSALAN

de¤iflik çal›flma 

gruplar›nda aktif

kat›l›m

göstermifllerdir.

Çal›fltay›n ilk 

oturumunda

VSDaire Baflkan›

Dr. Hamza

BOZKURT

ikifler ikifler

birlefltirmek

suretiyle

say›lar› 6’ya

indirilen

Çal›flma

Gruplar›’n›n tan›t›m›n›

yapm›flt›r. Daha sonra 

salonda bulunan STK’lar ad›na söz

alan Prof. Dr. Ali KOCABAfi, STK

ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ortak

kat›l›m›yla oluflturulacak ve verem

savafl› yönetiminde etkin olacak bir 

koordinasyon kurulu karar› al›nmaz

ise çal›fltaya devam etmeyeceklerini

bildirmifltir. Bunun üzerine oturuma

yar›m saat ara verilmifl, tekrar 

toplanarak bu karar oylanm›fl 

ve oybirli¤i ile kabul edilmifltir.

Verem Savafl Daire Baflkan› bu karar›

Sa¤l›k Bakan›na iletece¤ine söz

verdikten sonra çal›fltay›n ikinci 

oturumuna geçilmifltir.

‹kinci oturumda her çal›flma

grubu kendi salonlar›nda toplanarak

kendi baflkan ve raportörlerini seçtiler.

Derne¤imiz üyeleri de¤iflik gruplarda

bir baflkan, iki raportör seçilerek aktif

olarak çal›fltay yönetime katk›da

bulundular. Her grup kendi 

konular›nda rehber haz›rlama karar›

alarak, ana sorunlar›, yöneylem

çal›flmalar›n› belirlediler. Rehber

tasla¤›n› oluflturacak ekibi kendi

üyelerinden seçtiler. Çal›fltay›n son

bölümünde ise her çal›flma grubu

baflkan› kendi çal›flmalar› hakk›nda

genel kurula bilgi verdi, genel 

kuruldan katk›lar al›nd›. 

24 Mart 2011 tarihinde rehber

taslaklar›n›n oluflturulmas› 

hakk›nda ilke karar› al›narak 

çal›fltaya son verildi..
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Çal›fltay›n
amac›
“Tüberkülozu
Durdurma
Stratejisinin
tüm
bileflenleri ile
uygulanmas›n›
sa¤lamak”

Türkiye’de Veremle Mücadele
Ortak Hareket Çal›fltay›

TÜSAD, Dünya Spirometre Günü ve Dünya
KOAH Günü’nde Toplumu Bilinçlendirdi

14 Ekim Dünya Spirometre
Günü Faaliyetleri

TÜSAD, Dünya Spirometre Günü dolayısıyla çeşitli
faaliyetler yaptı. Bu çerçevede Ümraniye Eğitim ve
Araştırma Hastanesi bahçesinde bir spirometre çadırı
açıldı. Katılımın son derece yüksek
olduğu bu etkinlikte 200'e yakın 
vatandaşın spirometrik ölçümleri yapıldı.
50 kadar vatandaş göğüs hastalıkları
kliniğine yönlendirildi. Ayrıca Dünya
Spirometre Günü dolayısıyla Milliyet
Cadde ekinde çeyrek sayfa ilan verilerek
KOAH'a ve solunum fonksiyon testinin
yaptırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. 

TÜSAD 17 Kasım Dünya
KOAH Günü dolayısıyla 
ülkemizde her yıl 40.000
üzerinde ölüme yol açan
KOAH’a dikkat çekmek
amacıyla bir broşür 

hazırlayarak bastırdı ve bir
basın bildirisi yayınladı. KOAH
sinsi ilerleyen bir hastalık
olduğu için ve sigara
bağımlıları öksürük, balgam
çıkarma gibi şikâyetleri

önemsemedikleri için 
KOAH teşhisi 
konulduğunda akciğer 

kapasitesinin önemli 
bir kısmı geri dönüşümsüz
olarak kaybedilmiş 
olmaktadır. Bu nedenle
TÜSAD’ın hazırladığı broşürde
KOAH’ın belirtileri ve
hastalıktan korunmak için
yapılması gerekenler 
vurgulandı. 

14 Ekim Dünya Spirometre
Günü Faaliyetleri

Dünya KOAH Günü FaaliyetleriDünya KOAH Günü Faaliyetleri

Solunum Fonksiyon
Testleri Hastalarımıza
Neden Nasıl Yapılır? Ve
KOAH broşürleri
www.solunum.org.tr’-
den indirilebilir. 
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T
ürk Gö¤üs Hastal›klar›

Yeterlik Kurulu, 

ülkemizde gö¤üs

hastal›klar› uzmanl›k e¤itimini

gelifltirmek, niteli¤ini yükseltmek

ve standardize etmek, böylece de

ulusal akci¤er sa¤l›¤›n›n iyileflmesine

katk›da bulunmak amac›yla

kurulmufltur. Bu amaçla, ülkemizdeki

ve dünyadaki sa¤l›k ortam›nda, e¤itim

bilimlerinde ve uzmanl›k e¤itimindeki

geliflmeleri yak›ndan izlemifl ve geçen

10 y›l içinde ülkemizdeki en etkin

yeterlik kurullar›ndan biri haline

gelmifltir. Bu dönemde yapt›¤› en

önemli etkinlikler, ülkemizdeki

akci¤er sa¤l›¤›n›n durumunu, gö¤üs

hastal›klar› uzmanl›k e¤itiminin 

durumunu belirlemek, her y›l yeterlik

s›navlar›n› yapmak ve uzmanl›k e¤itim

program› haz›rlamak olmufltur.

Yeterlik Kurulu, önümüzdeki

dönemde, bu program› uygulamaya

bafllayan e¤itim kurumlar›ndan 

gönüllü olanlar› akredite etmeyi ve en

az ›o y›l önce yeterlik belgesi alm›fl

olan hekimlerimizi yeniden 

belgelendirmeyi hedeflemektedir. 

Nisan 2009’da Yeterlik 

Kurulu-E¤itim Üst Kurulu ve Genel

Kurulunda kabul edilen Gögüs

Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itim

Program› kitab›, May›s 2010’da

bas›lm›fl ve tüm e¤itim kurumlar›na ve

e¤iticilere gönderilmifltir. Bu 

program, tüm e¤itim kurumlar›na,

kurumlar›n›n özelliklerine göre

haz›rlayacaklar› kurumsal e¤itim 

programlar› için bir rehber olmak

hedefi tafl›maktad›r. ‹lk iki y›l› iç

hastal›klar›nda geçmek üzere toplam

5 y›ll›k bir e¤itim süresi önerilen bu

programda, uzmanl›k e¤itimi 

bitiminde bir gögüs hastal›klar›

uzman›n›n sahip olmas› gereken bilgi,

beceri ve tutumlar› tan›mlam›fl, bu

yetkinliklere ulafl›labilmesi için hangi

konularda, nas›l ve ne süre e¤itim

almas› gerekti¤i moduller fleklinde

belirlenmiflir. Buna ek olarak, bu süre

içinde uzmanl›k ö¤rencisinin yapmas›

gereken en az ifllem say›lar› ile,

uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n

sahip olmas› gereken özellikler ve

buralarda görev yapan e¤iticilerde

aranmas› gereken nitelikler de

tan›mlanm›flt›r. 

Türkiye’de Gögüs Hastal›klar›

uzmanl›k e¤itimi veren tüm 

kurumlar›n temsilcileri, araflt›rma

görevlisi temsilcileri ve e¤itim 

bilimcilerin kat›l›m›yla haz›rlanan bu

program›n haz›rlanmas› önemli bir

geliflmedir. Ama program›n e¤itim

kurumlar›nda benimsenmesi ve hayata

geçirilmesi en az haz›rl›k süreci kadar

önem tafl›maktad›r. Yeterlik

Kurulumuz, bu amaçla e¤itim 

kurumlar›n›, bu program› 

hayata geçirmeleri konusunda 

teflvik etmek ve desteklemek

için önümüzdeki dönem 

bir seri etkinliklerde bulunmay› 

planlamaktad›r. 

Bakanlık Ne Yapıyor?
Bu dönem içinde Sa¤l›k Bakanl›¤›

taraf›ndan 18 Temmuz 2009 

tarihinde T›pda ve Diflhekimli¤inde

Uzmanl›k E¤itim Yönetmeli¤i

(TUEY) yay›nland›. Birçok olumlu

geliflmeyi 

içermesine karfl›n,

uzmanl›k 

e¤itiminin bir

tüzük yerine 

yönetmelikle

düzenlenmesi, bu

yönetmeli¤in

uzmanl›k dernekleri

ve yeterlik kurullar›

ile iflbirli¤i 

yapmaks›z›n oluflturulmufl olmas› ve

uzmanl›k e¤itiminin yönetiminde

uzmanl›k derneklerine yer verilmemifl

olmas›, uzmanl›k dernekleri ve 

yeterlik kurullar›nca tepkiyle

karfl›land›. Buna ek olarak, birçok

uzmanl›k alan›nda oldu¤u gibi Gögüs

Hastal›klar› uzmanl›k e¤itim süresinin

dört y›la indirilmifl olmas›, rahats›z

edici bir di¤er geliflmeydi.

Sa¤l›k Bakanl›¤›, yönetmelikde

“..6 ay içinde uzmanl›k alanlar›n›n

müfredat program› haz›rlan›r” 

hükmü uyar›nca, T›pda Uzmanl›k

Kurulu Müfredat Oluflturma Sistemi

(TUKMOS) olufltumufl, yönetmelikte

belirtilen sürenin son gününde 15-17

Ocak 2010’da Antalya’da, her bir

uzmanl›k alan›nda kendi belirledi¤i

e¤iticilerle müfredatlar›n haz›rlanmas›

çabas›na girmifltir. Binden fazla

e¤iticinin Antalya’ya toplanarak 

yapmaya çal›flt›klar› müfredatlar›n

henüz tamamlanmam›fl oldu¤u, 

rotasyonlar›n ise belirlenmeye

çal›fl›l›d›¤› ö¤renilmifltir. Bu süreçte,

Gögüs hastal›klar› uzmanl›k alan›nda

müfredat oluflturmalar› amac›yla biri

TTB, di¤erleri ise bakanl›kça seçilen

e¤iticiler, Doç.Dr.Adnan Y›lmaz,

Prof.Dr.Can Öztürk, Prof.Dr.Feyza

Erkan, Prof.Dr.Hayati Bilgiç,

Prof.Dr.Muzaffer Metintafl,

Prof.Dr.Tevfik Özlü, Prof.Dr.Kürflat

Uzun, Prof.Dr.Zeki Y›ld›r›m,

Prof.Dr.Ahmet Altay fiahin,

Doç.Dr.Nurhan Köksal ve

Doç.Dr.Erdo¤an Çetinkaya’d›r. Bu

arkadafllar›m›z, Yeterlik Kurulumuzca

haz›rlanan uzmanl›k e¤itim 

program›n›, TUKMOS’a uyarlamaya

çal›flmaktad›rlar. 

Danıştayda davalar
Sa¤l›k Bakanl›¤›nca uzmanl›k

e¤itim yönetmeli¤inin

yay›nlanmas›ndan sonra Türk

Tabibleri Birli¤i (TTB) yönetmeli¤in

tümünün iptaline yönelik dava

açarken birçok uzmanl›k derne¤i de

uzmanl›k e¤itiminin süresi, uzmanl›k

alanlar›n›n isimleri vb yönelik olarak

Danifltaya davalar açt›lar. Bu davalar›n

bir k›sm› karara ba¤lanm›fl durumda,

bir k›sm› ise henüz görüflülmemifl

durumdad›r (bak:

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/,

http://www.ttb.org.tr/udek/index.p

hp?option=com_content&view=arti-

cle&id=310:haber&catid=1:en-

son&Itemid=2). Dan›fltay kararlar›

içinde en önemlilerinden biri de,

Plastik Cerrahi, Kalp-damar cerrahisi,

Kad›n Hastal›klar›, KBB ve en son

olarak da ‹ç Hastal›klar›

uzmanl›k e¤itim 

sürelerini k›saltan 

yönetmelik 

hükümlerinde 

yürütmeyi durdurma

kararlar›n›n verilmifl

olmas›d›r. Türk Gögüs

Hastal›klar› Yeterlik

Kurulu ve onu

oluflturan iki derne¤in 

yöneticileri, uzmanl›k

e¤itim yönergesini

yukar›da belirtilen 

konularda itirazlar› bulunmas›na

karfl›n, TTB’nin açt›¤› yönergenin

tümüne yönelik yürütmeyi durdurma

davas›n›n sonucunu beklemeyi 

tercih etmiflti. 

Türkiye'de 2002'de yay›nlanan

uzmanl›k e¤itim tüzü¤ünde Gögüs

hastalkla› uzmanl›k e¤itimi 5 y›l olarak

belirlenirken, son ç›kar›lan uzmanl›k

e¤itim yönergesinde bu süre 4 y›la

indirilmifltir. Oysa, ABD'de 3 y›ll›k iç

hastal›klar› uzmanl›k 

e¤itiminin üstüne 3 y›l gögüs

hastal›klar› ve yo¤un bak›m yan dal

uzmanl›k e¤itimi yap›lmaktad›r.

Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i ise

1995 y›l›nda 3 y›l iç hastal›klar› ana

dal e¤itimi üstüne en az 3 y›l gögüs

hastal›klar› e¤itimini içeren 6 y›ll› bir

uzmanl›k e¤itimi öngörmektedir.

Avrupa ülkelerinde gögüs hastal›klar›

uzmanl›k e¤itimini uyumlulaflt›rmak

amac›yla Avrupa Solunum Derne¤i

(European Respiratory Society)

taraf›ndan oluflturulan HERMES

(Harmonization of Education in

Respiratory Medicine for European

Specialist) görev grubu, da 3 y›l› iç

hastal›lar›nda geçmek üzere 6 y›ll›k bir

gögüs hastal›klar› uzmanl›k e¤itimi

öngörmektedir. Bu standart e¤itimi

alan hekimlere ERS taraf›ndan yap›lan

bir s›navla Avrupa Pnomoloji

Uzmanl›¤› belgesi verilmektedir.

Türk Gögüs Hastal›klar› Yeterlik

Kurulunca haz›rlanan uzmanl›k

e¤itim program›nda, ülkemiz koflullar›

dikkate al›narak 2 y›l› iç hastal›klar›nda

geçmek üzere 5 y›ll›k bir

uzmanl›k e¤itimi

öngörülmüfltür.

Haz›rlanan çekirdek

müfredat 2 y›l önce

Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k

E¤itimi Genel

Müdürlü¤üne teslim

edilmiflti.

Gögüs Hastal›klar›

uzmanl›k alan›n›n yo¤un

bak›m ve uyku

hastal›klar›n› da içerecek

flekilde bunca geniflledi¤i

ve solunum hastal›klar›n›n

bunca yayg›nlaflt›¤› bir dünyada Türk

hekimlerinin yetersiz bir e¤itim

almalar›, öncelikle kendi insanlar›m›za

yetersiz ve kalitesiz bir sa¤l›k hizmeti

verilmesine neden olacakt›r. 

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itiminde Geliflmeler
Prof. Dr. Ali Kocabaş 

(Türk Göğüs Hastalıkları 
Yeterlik Kurulu Başkanı)

Gögüs Hastal›klar›
Uzmanl›k E¤itim
Program› kitab›,
May›s 2010’da
bas›lm›flt›r. 

4.Ast›m&
Rinit Günleri

May›s'ta
Fethiye'de
4. Ast›m&Rinit Günleri 

5-8 May›s 2011 tarihlerinde

Fethiye Lykia World Oteli’nde

yap›lacakt›r. 5-8 May›s 

tarihlerinin seçilmesinde en

büyük nedeni 3 May›s’›n Dünya

Ast›m Günü olmas› ve o 

haftan›n Ast›m Haftas› olarak

gündeme gelmesini sa¤lamakt›r.

Toplant› her Ast›m Rinit

Günleri toplant›s›nda oldu¤u

gibi Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i ve Türk

Kulak Burun Bo¤az ve Bafl

Boyun Cerrahisi Derne¤i’nin

ortak organizasyonuyla 

gerçeklefltirilecektir. Türk

Pediyatri Kurumu da toplant›ya

bilimsel destek verecektir.

Kongrenin ilk günü özellikle

Aile Hekimleri, ‹ç Hastal›klar›

Uzmanlar›, Pediyatri Uzmanlar›

Gö¤üs Hastal›klar› Asistan ve

Uzmanlar›na yönelik Temel

Gö¤üs Hastal›klar›,Temel KBB

Hastal›klar›, Temel ‹ç

Hastal›klar›, Pediyatrik KBB ve

Gö¤üs Hastal›klar› kurslar›

yap›lmas› planlanmaktad›r.

Toplant› süresince özellilkle

ast›m, alerjik rinit, 

rinosinüzit, solunum yolu

enfeksiyonlar›, kistik fibrozis,

OSAS gibi konular detayl› bir

flekilde ele al›nacakt›r. Zengin

bir bilimsel ve sosyal içeri¤e

sahip olan toplant›ya yo¤un bir

ilgi olmas› beklenmektedir.

TÜSAD Ege
Bölgesi
fiube
Toplant›s›

TÜSAD Ege Bölgesi
Şube toplantısı 27 Kasım
2010 tarihinde yaklaşık
60 üyemizin katılımı ile
Salihli Sarde Otel’de
gerçekleşmiştir. 

Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi
ile birlikte gerçekleştirilen
toplantıda ilk kez Çocuk
Hastalıkları Solunum ve
Alerji alanından katılım
olmuştur. Celal Bayar Tıp
Fakültesi’nden öğretim
üyeleri Erişkin ve Çocuk
Hastalıklarında yineleyen
enfeksiyonlar ve immün sistem
cevabı konusunu tartışmışlardır.

İkinci oturumda ise KOAH ve

sigara konusu geniş kapsamlı
olarak tartışılmıştır.

Konuşmacı görselleri sitemiz
içinde bulunmaktadır.

TÜSAD ‹ç Anadolu 
fiubesi Güz Toplant›s›

TÜSAD ‹ç Anadolu fiübesi Güz Toplant›s› 9 Ekim 2010 

tarihinde Konya Dedeman Oteli'nde gerçeklefltirildi. Prof. Dr.

Türkan Tatl›c›o¤lu ve Prof. Dr. Mecit Süerdim'in oturum

baflkanl›klar›n› yapt›klar› toplant›da KOAH tedavisine genifl bir

bak›fl yap›ld›ktan sonra akci¤er kanserinde görüntüleme 

yöntemleri ve evreleme konu edildi.  Prof. Dr. Arzu Mirici,

“Sistemik bir hastal›k olarak KOAH”, Prof. Dr. Hakan Günen

“Son çal›flmalar›n KOAH'ta de¤ifltirdikleri”,  Prof. Dr. Mecit

Süerdem “Yafll›larda KOAH-Ast›m ay›r›c› tan›s›” konusunda bilgi

verdi. Oturum baflkanl›klar›n› Prof. Dr. Meral Gülhan ve Prof. Dr.

Kemal Ödev'in yapt›klar› bölümde ise Dr. Çetin Atasoy

“Bilgisayarl› toraks tomografisi”, Dr. Emel Öztürk “PET ve PET

BT”, Dr. Sibel Alpar da “Akci¤er kanserinde de¤iflen TNM

evreelemesi” konusunda bilgiler verdiler. 

fiUBELER... fiUBELER.... fiUBELER... fiUBELER...
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nn Solunum Dergisi ne zaman
yay›mlanmaya bafllam›fl ne zaman
hakemli dergi olmufltur? 

Derne¤imizin yay›n organ› olan

SOLUNUM Dergisi 1978 y›l›ndan

itibaren düzenli olarak yay›mlanan

alan›m›zdaki en sayg›n dergilerden

birisidir. 2000 y›l›nda “peer review”

hakemli dergi statüsüne geçmifltir.

Eski y›llarda uluslararas› dergilerin

azl›¤› nedeniyle yurtd›fl› yay›n yapmak

çok zordu. Bu nedenle say›lar› çok az

olan düzenli yay›mlanan ulusal

dergilere çal›flmalar›m›z› göndererek

bilimsel dosyalar›m›z› olufltururduk.

Bizim ve bizden daha eski jenerasyon

ö¤retim üyelerinin bilimsel

dosyalar›ndaki yay›nlar›n çok önemli

bir bölümünü SOLUNUM

Dergisinde yay›mlanm›fl araflt›rmalar›

oluflturmaktad›r. 

nn Solunum Dergisi'ne yay›n
gönderme flekli, yay›nlar›n
kabul veya reddi süreçleri nas›l
ifllemektedir ? 

SOLUNUM Dergisi son 

dört y›ld›r online makale 

gönderme ve takip sistemine

geçmifl bulunmaktad›r. Yay›nlar

istatistik editörün de¤erlendirmesini

takiben en az iki dan›flmana 

gönderilmekte ve yay›n kurulu

taraf›ndan yay›mlanmas› 

konusundaki son karar al›nmaktad›r.

E¤er iki dan›flman›n kararlar› aras›nda

bir çeliflki oluflur ise yay›n kurulunun

karar› ile yaz› bir üçüncü dan›flmana

gönderilmektedir. Bu süreçte belirli

bir zaman› almakta ve bazen

dan›flman yan›t›ndaki gecikmeler

yay›n ile ilgili son karar›n al›nmas›nda

aksamalara yol açabilmektedir.

Bundan sonraki süreçde yaz›lar›n

erken de¤erlendirilmesini sa¤lamak ve

dergimizin standartlar›n› daha da

yükse¤e ç›kartabilmek için, dan›flman

olarak görev almak isteyen bilim

insanlar›ndan oluflan bir 'Bilimsel

De¤erlendirme Kurulu' yap›lanmas›

gerçeklefltirilmifltir.

Di¤er önemli bir gecikme nedeni

ise dan›flmanlar›n önerileri 

do¤rultusunda yazarlar›n yaz›lar›n›

yeniden düzenleme ve sisteme 

yüklemedeki gecikmeleridir. Özellikle

istatistiklerin yeniden düzenlenmesi

ve yaz›n›n tekrar yaz›lmas› konusunda

çok say›da düzenleme önerileri söz

konusu ise bazen yazarlar yaz›lar›n›

geri çekmekte veya uyar›lar›m›za

ra¤men bu düzenlemeleri

gerçeklefltirmemektedirler. 

Bu flekilde bekleyen yaz›lar ise bir

müddet sonra yay›n kurulu taraf›ndan

sistem d›fl›na al›nmaktad›r. E¤er bir

yaz› yay›na kabul edilmifl ise bu

durumda yay›n s›ras›na 

al›nmaktad›r. Kabul karar› al›nan

yaz›lar için yazarlar›n istekleri olur ise

yay›mlanmadan önce kabul yaz›s›

kendilerine verilmektedir.  

Genellikle olgu sunumlar› klinik

araflt›rma yaz›lar›ndan çok daha fazla

say›da gelmektedir. Bu durumda 

istemeyerek de olsa s›rada 

yay›mlanmay› bekleyen çok say›da

olgu sunumu oldu¤u için baz›lar›n›

de¤erlendirmeye almadan red etme

zorunda kalmaktay›z. Bu duruma bir

çözüm üretebilmek amac›yla yay›n

kurulumuz sadece olgu sunumlar›n›n

yer alaca¤› online yay›mlanan bir

dergi ç›karma karar›n› ald›¤›n› ve

haz›rl›klar›n bafllad›¤›n› burada bu

vesileyle bildirmek istiyorum. 

nn Solunum Dergisi'nde
yabanc› dilde makale yay›mlan›yor
mu?

Baz› ulusal dergiler Türkçe

yay›mlanmas›na ra¤men arada

‹ngilizce yay›n da kabul ediyorlar.

Bunun tek yarar› Türkiye d›fl›nda

yap›lan çal›flmalar taraf›ndan at›f

al›nma olas›l›¤›n›n olmas›d›r. Çünkü

sadece ‹ngilizce özeti bulunan

yaz›lara at›f yap›lm›yor. Bizim yay›n

kurulumuzun bu konudaki görüflü;

ulusal bir uzmanl›k derne¤inin süreli

bilimsel yay›n organ›nda sadece

Türkçe yay›nlanan yaz›lara yer 

verilmesinin daha do¤ru olaca¤›d›r. 

nn Solunum Dergisi'nin 
indekslendi¤i dizinler hangileridir?
Dizinlere girifl aflamas› nelerdir ve
önemi nedir?

Solunum Dergisi, ULAKB‹M

Türk T›p Dizini ve Index Copernicus

International veri tabanlar›na 

indekslenmektedir. Derginin niteli¤i

yüksek yaz›lar› içermesi, düzenli

yay›mlanmas› ve de¤erlendirme

aflamas›ndaki titizlik gibi kriterlerin

takipleri ile puanlama yapan dizin 

sistemlerinden Index Copernicus

dizin sistemi SOLUNUM dergisine

çok yüksek bir puan vererek dizine

kabul etmifl bulunmaktad›r. Bu y›l

Open Access Journal kapsam›nda

yay›mlanan dergimiz 2011 ilk

çeyre¤inde ve EMBASE veri 

tabanlar›nda indekslenmeye 

bafllayacakt›r. Ayr›ca bu y›l PUBMED

için baflvuru sürecimiz bafllat›lm›flt›r.

Yine ikinci orta hedefimiz SCI'ye

indekslenmek olacakt›r. Bu konuda

yay›n kurulumuz ilgili yay›nevi 

yetkilileri ile titiz bir çal›flma 

yürütmektedir. Araflt›rma yaz›lar›n›n

içeri¤i ve say›s›, derlemeler ve düzenli

yay›m plan› en önemli baflar› 

faktörleri aras›ndad›r. 

Özellikle

meslektafllar›m›z›n

deste¤i indekslere

girifl sürecimizi

h›zland›racakt›r.

Yazarlar›m›z›n

özgün

makalelerinde ve

özellikle SCI ve

PUBMED'e

giren dergilerde,

dergimizde

yay›mlanan

makaleleri site

etmesi önem

kazanmaktad›r.

Son y›llarda

Türkiye'de

yay›mlanan farkl›

branfllardaki 

dergilerin uluslaras› 

platformda baflar› ile temsil edilmesi

bizleri mutlu k›lmaktad›r. Solunum

Dergisi'nin de yeni yüzü ve bilimsel

içeri¤i ile çok yak›n zamanda ad›n›

uluslaras› bazda duyuraca¤›na

inanc›m›z sonsuzdur. Bu

yolculu¤umuzda bizleri yaln›z 

b›rakmayan tüm meslektafllar›m›za

sonsuz teflekkür ediyor, dergimize

olan desteklerinin artarak devam

etmesini arzu ediyoruz. 

nn Solunum Dergisi editörü
olarak meslektafllar›m›zdan 
beklentileriniz nelerdir?

T›p dergicili¤inde önemli bir

sorun yap›lan araflt›rmalar›n veya olgu

sunumlar›n›n daha çok uluslaras›

dergilere gönderilmesidir. 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 t›p 

dergilerinin yay›n kurullar› düzenli ve

zaman›nda dergilerini haz›rlamakta

bazen zorlanmaktad›r. 

SOLUNUM Dergisi yay›n kurulu

olarak bizler bazen endiflelensek 

dahi meslektafllar›m›z›n ilgileri

nedeniyle böyle bir s›k›nt› yaflamad›k.

Dergimize gelen yaz›lar›n 

niteliklerinin yüksek tutulmas› 

iflimizi çok kolaylaflt›rmakta ve 

yaz›y› büyük bir memnuniyetle 

kabul etmekteyiz. Bunun aksi 

oldu¤u zaman yaz›y› kazanabilmek

ad›na düzeltilebilecek yönlerini

gerek editörler olarak bizler ve

gerekse yay›nevinin gayretleri ile

yeniden düzenliyoruz. Bu nedenle

zamandan kazanabilmek için yaz›

gönderen meslektafllar›m›z›n

dergimizin yaz›m kurallar›n› çok

dikkatle okuyarak yaz›lar›n› 

düzenlemelerini istiyoruz. 

Di¤er taraftan dan›flmanlar›n 

önerileri do¤rultusunda yap›lacak

düzeltmelerin de gecikmeden

yap›lmas› iflimizi çok

kolaylaflt›racakt›r. 

SOLUNUM Dergisi Uluslararas› Bilimsel
Dizinlerde Üst S›ralara Yükseliyor

Bu y›l Open Access Journal kapsam›nda
yay›mlanan dergimiz 2011 ilk çeyre¤inde ve
EMBASE veri tabanlar›nda indekslenmeye
bafllayacakt›r. Ayr›ca bu y›l PUBMED için
baflvuru sürecimiz bafllat›lm›flt›r. 

Prof. Dr.
Mecit Süerdem

Solunum
Dergisi Editörü

l
‹nternet kullan›c›lar› art›k

sadece gençler de¤il; herkes

internet kullan›yor. ‹nternet

kullan›c›lar›n›n birbirleriyle, 

irtibata geçmesi, içerik

paylafl›m›nda bulunmas›,

tart›flma ortam› 

oluflturmas› ve ortak ilgi

alanlar›ndaki kiflilerin bir

araya gelebilece¤i gruplar

oluflturulmas› amac›yla

oluflturulan internet siteleri

sosyal a¤lar olarak tan›mlan›yor.

TÜSAD'da sosyal a¤lar› en

etkin flekilde kullanan 

kurumlardan biri. Son y›llar›n

en popüler sosyal a¤lar›ndan

Twitter'da etkinliklerini

üyeleriyle paylafl›yor. Twitter

hesab›n› SOLUNUM 2010

kongresinde açarak ilk kez

kongreyle ilgili geliflmeleri

duyuran TÜSAD daha

sonra di¤er faaliyetlerine

de izleyicileriyle

paylaflmaya devam etti.

Siz de sosyal medyay› etkin

olarak kullan›yor ve solunum

dünyas›nda olan biteni s›ca¤›

s›ca¤›na izlemek istiyorsan›z

Twitter'dan TÜSAD'› 

listenize ekleyiniz.

TÜSAD, Genifl Kitlelere Ulaflabilmek ‹çin
‹letiflimde Sosyal Medyay› da Kullan›yor

l
TÜSAD, faaliyetlerini

mail ortam›ndan da

paylaflmak, duyurular›n› bir de

e-mailden yapmak için

yahoogroups oluflturdu. 

Bu gruba üye olmak için

tusad@yahoogroups'tan gelen

linki onaylaman›z yetecektir.

Bundan sonra, TÜSAD'la

ilgili her türlü faaliyeti nerede

olursan›z olun  TÜSAD'da

kay›tl› e-mailinize gelen 

e-postalarla 

ö¤renebileceksiniz. 

Art›k Rahat
Haberleflebilece¤imiz 

yahoogroups'umuz Var
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Ast›m, KOAH ve Akci¤er

Kanseri gibi hastal›klar, özellikle

düflük ve orta gelir düzeyindeki

ülkelerde büyük sorunlar 

oluflturdu¤unu ve toplum sa¤l›¤›

hizmetlerine büyük bir yük

getirdi¤ini ifade eden Prof. Dr.

Öztürk, “Bu hastal›klara ba¤l›

olarak 2025 y›l›nda ölümler; 

erkeklerde 4.3 kat, kad›nlarda 

2.8 kat artacakt›r. Di¤er taraftan bu

hastal›klar›n hepsini etkileyen 

önemli bir faktör olan sigara 

kullan›m›, her y›l 1,3 milyonu

akci¤er kanserinden olmak üzere, 

5 milyondan fazla insan›n ölümüne

yol açmaktad›r.

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. ‹flgücü kayb› ve sa¤l›k

harcamalar›ndaki art›fla paralel

olarak, akci¤er hastal›klar›n›n 

getirdi¤i mali külfet, her y›l 

milyarlarca dolar› bulmaktad›r” 

diye konufltu.
Ülkemizde SGK kapsam›nda;

Solunum Sistemi Hastal›klar›n›n
tan› ve tedavisi için yap›lan
ödemelerin, sa¤l›k hizmetlerine
yönelik ödemelerin %10’undan
fazlas›n› oluflturdu¤una dikkat 
çeken Prof. Dr. Can Öztürk,
“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 dönemde hastaneden 
taburcu edilmelerini 
sa¤layabilecek, bu ise tedavi 
maliyetlerini belirgin olarak 
düflürecektir” dedi.

Akci¤er Hastal›klar›n›n

gelifliminde, genetik baz› faktörlerin

yan›nda çevresel maruziyetler (Kirli

hava, allerjenler ve küçük 

mikroorganizmalar, gazlar, sigara

duman›, farkl› partiküller), solunumsal

olarak mesleki baz› etkilenmeler ve

tütün kullan›m› en önemli risk

unsurlar› olmaktad›r” dedi.

Son dönemde küresel iklim

de¤iflikli¤i ve ›s›nma çerçevesinde,

atmosferde sera gaz› emisyonlar›n›n

artmas›n›n, solunum sistemi

hastal›klar›n› da tetikleyen bir faktör

oldu¤unun alt›n› çizen Öztürk,

“Çünkü sera gazlar›n›n en çok bilineni

olan karbon dioksitin kaynaklar›; araç

egsozlar›, ›s›nma ve so¤utma amaçl›

yak›tlar›n kullan›m›, fabrika bacalar›d›r.

Ayr›ca hastal›k etmeni olan 

mikroorganizmalar›n virulans› ve

ço¤alma h›z›nda art›fl, su ve g›da 

kaynaklar›ndaki de¤ifliklikler,

karfl›laflt›¤›m›z hastal›klar›n boyutunu

ve niteli¤ini de¤ifltirmektedir. ‹klim

de¤iflikli¤inin biyolojik etkilerini 

azaltmak için; fosil yak›tlar›n üretim ve

tüketimini asgariye indirmek,

yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n 

kullan›m›n› art›rmak, insanlar›n yeflil

binalarda ve yeflil ortamlarda

yaflamas›n› sa¤lamak önem 

tafl›maktad›r” dedi.

Prof. Dr. Öztürk, solunum

hastal›klar›n›n karakteristi¤i ile ilgili

olarak da flunlar› söyledi:

“Solunum hastal›klar›n›n büyük

bir k›sm›n› kronik gidiflli hastal›klar

oluflturuyor. Bunlar, Ast›m gibi allerjik

kökenli hastal›klar, KOAH ve bunlar›n

ötesinde nedeni bilinmeyen baz›

akci¤er hastal›klar›, uyku ile oluflan

solunum bozukluklar›d›r. Ancak bizim

alan›m›zda bu hastal›klar›n d›fl›nda alt

solunum yollar›n›n enfeksiyon

hastal›klar› önemli bir yer tutuyor.

Pnömoni veya zatürre, bronfl 

enfeksiyonlar› bu alanda s›k

karfl›laflt›¤›m›z sa¤l›k sorunlar›…

Akci¤er kanseri, özellikle ülkemizde

son y›llarda da gittikçe artma e¤ilimi

gösteren ve halk sa¤l›¤› sorunu 

boyutuna ulaflm›fl önemli bir problem.

Ülkemizde özellikle sigara 

tüketiminin çok yo¤un olmas›

nedeniyle, akci¤er kanseri say›lar› 

gittikçe artma e¤ilimi gösteriyor.

Türkiye’de y›lda ortalama 15 bini

geçen say›da akci¤er kanseri vakas›

teflhis ediliyor. Dolay›s›yla, önlenebilir

kanserlerden olan bu hastal›k bizim

aç›m›zdan son y›llarda çok s›k

karfl›laflt›¤›m›z bir sorun haline geldi.

Ayr›ca tüberküloz son dönemde farkl›

bir boyutuyla ön plana ç›kt›. Dirençli

tüberküloz dedi¤imiz, tedaviye

dirençli olan hastalarla kendini

gösterebilen ve toplum için ciddi bir

risk haline gelen bir sa¤l›k sorunu. Bu

da yine bizim alan›m›zda s›k

karfl›laflt›¤›m›z hastal›klardan birisi.

Ayr›ca solunum yetmezli¤i gibi yo¤un

bak›m gerektiren problemler, ifl ve

meslek ile ilgili hastal›klar ki bunlar da

son y›llarda çok gündemde olan 

konular. ‹flyerlerindeki sa¤l›k

koflullar›n›n olumsuzlu¤u nedeniyle

ortaya ç›kan pnömokonyozlar ve di¤er

mesleki hastal›klar, gerek maluliyet

gerekse takip ve tedavi standartlar›

aç›s›ndan gö¤üs hastal›klar›n› 

yak›ndan ilgilendirmektedir.” 

sayfa 1’den devam

Akci¤er Hastal›klar› T›rman›flta
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Sa¤l›kl› Bir Nefes ‹çin
“Dünya Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›”

Yeterlik Kurulumuz Türkiye'de

Gögüs hastal›klar› uzmanl›k e¤itimi

süresinin en az 5 y›l olmas›n› 

savunmaktad›r. 

Türk Gögüs Hastal›klar› Yeterlik

Kurulunu oluflturan iki dernek, Türk

Toraks Derne¤i ve Türkiye Solunum

Araflt›rmalar› Derne¤i yöneticileri,

Dan›fltay›n yukar›da belirtilen 

yürütmeyi durdurma kararlar›

ertesinde Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k

E¤itimi Genel Müdürü ile konuyu

tart›flm›fllar ve Gögüs Hastal›klar›

Uzmanl›k e¤itimi süresinin tekrar befl

y›la ç›kar›lmas› konusunda bir dilekçe

ile baflvuruda bulunmufllard›r.

Bakanl›k yetkililerinin de s›cak bakt›¤›

bu talebin önümüzdeki günlerde

karfl›lanmas›, aksi takdirde hukuki

yola baflvurulmas› hedeflenmektedir.

Bu dönemde, yeni yönetmelik

hükümlerine göre uzmanl›k 

e¤itimilerini planlayan araflt›rma

görevlilerinin ma¤dur olmamas›

konusunda gerekli giriflimlerde de

bulunulacakt›r.

Kuflkusuz ki, nitelikli bir uzmanl›k

e¤itiminde, bu e¤itimin süresinin ne

kadar olaca¤› tek bafl›na yeterli

de¤ildir.  E¤er uzmanl›k e¤itimi 

verilen bir kurumda, tam olarak 

hayata geçirilen yap›land›r›lm›fl bir

uzmanl›k e¤itim program› yoksa,

e¤itim kurumunun alt yap›s› 

yetersizse, yeterli say›da ve nitelikli

e¤itici yoksa, bu e¤itim kurumu 

belirli aralarla ziyaret edilip akredite

edilmiyorsa, tek bafl›na uzmanl›k

e¤itiminin süresini tart›flmak çok

anlaml› olmayacakt›r. Bir uzmanl›k

e¤itiminin niteli¤inin, yukar›da 

belirtilen özelliklerin yan› s›ra o

ülkede uygulanan sa¤l›k politikalar›,

sa¤l›¤›n sosyal belirleyicileri  ve

paydafllar›n›n karar alma süreçlerine

eflit kat›l›m› ile de yak›ndan ilgili

oldu¤u bilinmektedir. O nedenle,

halk sa¤l›¤›n› iyilefltirmek amac›yla

yürütülen uzmanl›k e¤itiminin

niteli¤ini art›rma çal›flmalar›n›n bu

gerçekleri dikkate almas›, yürütülen

çabalar›n bu alanlar›n tümüne yönelik

olmas› büyük önem tafl›maktad›r. 

Sonuç

Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik

Kurulu, ulusal akci¤er sa¤l›¤›n›

iyilefltirmek ve bu amaçla uzmanl›k

e¤itiminin niteli¤ini dünya ve ülke

gerçekleri ve  bilimsel geliflmeler

›fl›¤›nda en üst düzeye ç›karmay›

hedeflemektedir. Bu amaçla, üyeleri,

e¤iticiler, uzmanl›k ö¤rencileri, iliflkili

alanlardaki yeterlik kurullar›, e¤itim

bilimcilerle ve dünyan›n ve özellikle

Avrupadaki ilgili birimlerle (Avrupa

T›p Uzmanlar› Birli¤i, Avrupa

Solunum Derne¤i, HERMES),

ülkemize koflullar›nda uygulanabilir

en uygun yöntemleri gelifltirmeye

çal›flmaktad›r. Bu konudaki önerilerini

meslek örgütümüz TTB ve Sa¤l›k

Bakanl›¤› ile de paylaflmaktad›r.

Yeterlik kurullar›, sivil, ba¤›ms›z

giriflimlerdir ve meflruiyetlerini

do¤rudan halktan, bilimden ve

do¤rudan almaktad›rlar. Sa¤l›k

Bakanl›¤›n›n demokratik ve kat›l›mc›

her etkinli¤inde görüfllerini ve 

önerilerini sunmak bu özelliklikteki

çal›flmalara katk›da bulunmak, fakat

buna uygun olmayan, tek tarafl›

giriflimlerine de karfl› ç›kmak, itiraz

etmek  ve do¤rular›n› savunmak

durumundad›r. 
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Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itiminde Geliflmeler

l
TÜSAD ve Türk Göğüs
Cerrahisi Derneği İstanbul

Şubesi  ortak toplantısı 20 Ocak
2011’de İstanbul ‘da başlıyor.

Solunum alanında hem
klinik pratikte hem de
akademik ortamlarda her
zaman birlikte olan ve
çalışan iki uzmanlık alanı
olarak Uzmanlık Dernekleri
düzeyinde ortak toplantılar
gerçekleştirme kararını
aldık. Zaten birçok 
noktada ortak fikir üretmek
gerektiğinden akademik toplantı
ortamında da böyle bir 
birlikteliğin hem işbirliğini
geliştirme hem üretkenliği
arttırma hem de zaman ve 
kaynak kullanımı yönünden 
verimli olacağını düşündük. Bu

toplantıların iki
derneğin ortak
faaliyeti olarak
başlaması ve
devam etmesinin
Göğüs camiasında
verimli ve başarılı

bir birlikteliğin ilk örneğini
oluşturması açısından da
anlamlı olacağını düşünüyor ve
uzun soluklu olmasını diliyoruz.

ilk etapta 3 toplantı olarak
planlanan Göğüs 
Hastalıkları- Göğüs Cerrahisi
Konsey Toplantıları programı 
ve tarihleri şöyledir:

Gö¤üs Hastal›klar› - Gö¤üs Cerrahisi
Konsey Toplant›lar› Bafll›yor

Akciğer kanserinde
klasik rezeksiyonlara
alternatif yeni yöntemler 

Tarih: 20 Ocak 2011
Toplant› Yeri: Medica People

Konferans Salonu /Fulya 

Baflkanlar: Mustafa Yaman,

Atilla Gürses

l Evre 1 KHDAK’de 

fraksiyone  stereotaktik

radioterapi: Prof.Dr.Ahmet Kizir

(‹stanbul Üniversitesi Onkoloji

Enstitüsü)

l Primer ve sekonder akci¤er

tumorlerinde  radio-frequency

tedavi: Doç.Dr. Cüneyt Aytekin

(Baflkent Üniversitesi, Ankara

Hastanesi)

l Akci¤er kanserinde

Sublobar rezeksiyon: Prof.Dr.

Kamil Kaynak (Cerrahpafla T›p

Fakültesi, Gö¤üs Cerrahisi ABD)

Zor ve tartışmalı 
kanser olguları

Tarih: 17 Mart 2011
l Karsinoma insitu olgular›na

yaklafl›m

l Multifokal 

bronkoalveoler/

adenokanser olgular›nda

yaklafl›m

l Yüksek riskli hastada 

cerrahi yaklafl›m

Enfeksiyon Kaynaklı
Effüzyonlarda tanı 
ve tedavide 
yaklaşımlar

Tarih: 26 May›s 2011
l Klinisyen aç›s›ndan tan›

yaklafl›mlar› 

l Cerrahi d›fl› tan› ve tedavi

l Ne zaman cerrahi ?

Mutlaka edinilmesi
gereken bir kitap

Klinik
Uygulamada

Toraks
Ultrasonografisi

l
Son y›llara kadar Gö¤üs

Hastal›klar› alan›nda hak

etti¤i ilgiyi görmeyen 

ultrasonografik görüntüleme ve

bu görüntüleme yöntemi

eflli¤inde yap›lan giriflimsel 

ifllemler özellikle endoskopik

ultrasonografinin kullan›ma

girmesi ile tüm Dünya'da 

meslektafllar›m›z›n ilgisini daha

fazla çekmeye bafllam›flt›r.

Gö¤üs Hastal›klar›nda 

ultrasonografinin önemli bir tan›

arac› haline gelmesinden 

esinlenerek haz›rlanan “Klinik

Uygulamada Toraks

Ultrasonografisi” transkutanöz

toraks ultrasonografisinin yan› s›ra

radyal ve konveks prob EBUS ve

EUS gibi endoskopik 

ultrasonografi yöntemlerinin

uygulanmas›nda da yard›mc› 

olacak nitelikte. Bunun yan› s›ra

temel ekokardiografi ve pulmoner

hipertansiyonda ekokardiografi

konusu Gö¤üs Hastal›klar›

Uzmanlar› için bir bafllang›ç 

olacak nitelikte kitapta 

yerini alm›fl.

Konusunda tecrübeli yazarlar

taraf›ndan haz›rlanan ve 

ülkemizde bir ilk olan bu 

kitab›n meslektafllar›m›za yararl›

olmas›n› diliyoruz.

sayfa 1’den devam
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Dünya’n›n dört bir yan›n› dolaflan ünlü topluluk 6 gösteri için ‹stanbul’a geliyor...

GG
österi sanatlar›nda yepyeni

bir boyut açan Kanadal›

dünyaca ünlü topluluk

Cirque Du Soleil Türkiye'de...

19 fiubat – 4 Mart tarihleri

aras›nda Abdi ‹pekçi Arena'da sahne

alacak Cirque Du Soleil toplulu¤u,

asla kaç›r›lmamas› gereken

görselli¤iyle akrobasi ve teatral 

performans›n doru¤a ç›kt›¤›, bir flehir

masal›n› konu eden muhteflem

Saltimbanco gösterisiyle nefesleri

kesecek.

Sahne tasar›m›, müzikleri,

danslar›, kostümleri ve makyajlar›yla

gösteri sanatlar›nda bir devrim

yaratan dünyaca ünlü 

Kanada-Quebec'li Cirque du Soleil

toplulu¤u, ‹stanbul'u büyülemeye

haz›rlan›yor. Modern dans ve

akrobasiyi en etkileyici flekilde

birlefltiren ve flimdiye kadar Oscar

törenleri ve Las Vegas da dahil

dünyan›n tüm büyük performans

merkezlerinde sahne alan, dünyan›n

en uzun soluklu ve en ünlü 

topluluklar›ndan biri olan Cirque Du

Soleil, Saltimbanco gösterisiyle

Akbank'›n ana sponsorlu¤unda 19

fiubat – 4 Mart 2011 tarihleri

aras›nda yediden yetmifle tüm 

‹stanbul'u etkisi alt›na alacak. 

Cirque Du 
Soleil Hakkında

1984 y›l›nda Kanada'n›n Quebec

eyaletinde kurulan Cirque Du Soleil,

artistik çal›flmalar›n yarat›lmas›, 

gösterime haz›rlanmas› ve sahneye

konulmas›n› sa¤layan uluslararas› bir

organizasyon. Yaratma gücü olan

sanatç›lar› bularak, duygu ve 

yeteneklerini sergilemelerine yard›c›

olmay› hedefleyen Cirque Du Soleil

organizasyonunda yaklafl›k 3000

kiflinin görev al›yor. Bu organizasyon,

dünya çap›nda yerleflik ve gezici

olmak üzere say›s› 18'e ulaflan seçkin

artistik gösterileri sahneye koyuyor.

Organizasyonun hedefi gelecek befl

y›l içerisinde yeni gösteriler üretmeyi

sürdürerek, en az›ndan gelecek 20 y›l

boyunca sahnelenecek gösterileri

tespit etmek.

Saltimbanco Hakkında
Cirque Du Soleil’in yarat›c›s› Guy

Laliberte, Saltimbanco gösterisi için

hayat›n kutlan›fl› sözlerini kullan›yor.

Farkl› sanat türlerini harmanlayarak

flimdiye kadar görülmemifl 

orijinallikte bir gösteri sunan

Saltimbanco toplulu¤unun sanat

anlay›fl› sekiz farkl› de¤erden

olufluyor: Akrobasi, Tiyatro, Hayal

gücü, Dans, Cesaret, Hüner, Zarafet

ve Çok kültürlülük. Renkli 

karakterler ve hipnotize edici sahne

tasar›m›yla epik bir gösteriye imza

atacak efsane topluluk, 51 kiflilik

kadrosu ve hikâyede öne ç›kan teatral

karakterleri, barok görselli¤iyle

flimdiye kadar Türkiye’de görülmemifl

büyüklükte bir flova haz›rlan›yor.

Kimi zaman komik kimi zaman 

dramatik tonlara sahip bu gösteride,

trapez, akrobasi, denge ve jonglörlük

üzerine farkl› bölümler yer al›yor.

Konusu dahilinde ‹stanbul gibi

büyük metropollerin dinamiklerinden

ilham alan Saltimbanco, flehrin

ruhunu yans›tan çok renkli ve uzun

süre haf›zalardan silinmeyecek bir

gösteri için ‹stanbul’a geliyor.

Kanadal› Topluluk sahne tasar›m›, müzikleri,
danslar›, kostümleri ve makyajlar›yla gösteri

sanatlar› alan›nda bir devrim yaratt›.

Cirque Du Soleil 
‘Nefes’ Kesecek

Saltimbanco, şehrin ruhunu yansıtan çok renkli ve uzun süre
hafızalardan silinmeyecek bir gösteri için İstanbul’a geliyor.

Gösteri Tarihleri

l
Abdi İpekçi Arena'da
gerçekleştirilecek olan

gösterinin tarihleri aşağıdaki
gibidir.
l 19 Şubat 2011
l 20 Şubat 2011
l 25 Şubat 2011
l 26 Şubat 2011
l 27 Şubat 2011
l 4 Mart 2011

ÇÇa¤›m›z›n en büyük nimeti 

interneti ve web teknolojilerini

etkin kullanarak eriflemeyece¤imiz

hiçbir bilgi kalmad›. Nitekim

internet mecras›nda bir milyar›n

üzerindeki web siteleri aras›nda

arama yapmak art›k saatlerce süren

bir sörf sonucu;  vakit kayb›na

dönüfltü.  Günümüz koflullar›nda en

çok ihtiyac›m›z olan fley dogru 

bilgiye en k›sa sürede ulaflmak bilgi

kirlili¤ine yenilmemektir.

Ülkemizde kütüphane kullanma

oran›n düflüklü¤ü karfl›s›nda, 

internet ortam›nda arama ve bilgiye

eriflme iste¤i k›yaslanamayacak 

oranda yüksektir. ‹nternet ortam›nda

arama yaparken kütüphanelerdeki

arama sistemine benzer birçok 

yöntem bulunmaktad›r.

HamaratAbla.com olarak

verece¤imiz püf noktalar›yla sizde

etkin bir arama yaparak; arad›¤›n›z

tüm bilgilere; yemek tarifleri, özel

günler, pratik bilgiler,  tedavi 

yöntemleri vs.. k›sa sürede  

ulaflabileceksiniz. 

Arama yapman›n temel flart›

arama motorlar›n› kullanmakt›r;

arama yapaca¤›n›z motorlar›n›n

bafl›nda Türkiye ve dünyada Google

gelmektedir. Bunu takip eden

Altavista ve Yahoo arama

motorlar›n› da kullanabilirsiniz.

Altavista; Yahoo’ya göre çok daha

fazla içerik bulunmaktad›r. Bilgi

nekadar fazla ise arama yapmakta o

kadar zor ve çetrefilli bir hal 

almaktad›r. Bu noktada arama

aral›¤›n›z› daralt›rsan›z daha h›zl› bir

flekilde aramalar›n›z›

sonuçland›rabilirsiniz.

Arama püf noktaları.. 
Taray›c›larda arama yaparken

kullan›lan k›sa karakter ve kelimeler

sayesinde bilgiye çok daha h›zl›

ulaflabilirsiniz.

Arama yap›l›rken dikkat edilmesi

gereken hususlar aras›nda dikkat

edilmesi gereken; arad›¤›n›z kelimeyi

küçük harfle yazd›¤›n›zda, sistem

size, o kelimenin büyük harfle

yaz›lm›fl flekillerini de sunacakt›r.

Fakat büyük harfle yazarsan›z ya da

kelimenin birinde büyük harf kul-

lan›rsan›z karfl›n›za sadece büyük

harfle yaz›lm›fl bilgiler ç›karcakt›r. 

*: Bilgiye ulaflma aflamas›nda

arad›¤›n›z kelimenin tamam›n› 

unuttu¤unuzu fakat bir k›sm›n›

hat›rlad›¤›n›z› varsayarsak “*” 

karakterini kullanarak etkili sonuçlar

elde edebilirsiniz. Örne¤in Ankara

kelimesini arayacaks›n›z;  ‹lk üç

harfini Ank* (y›ld›z) yaparsak arama

motorlar› bizim için gerisini 

bulabilir. Baz› arama motorlar›

Türkçe olarak ç,ö,fl,ü, ve ¤ gibi

karakterleri de destekledi¤inden bu

flekilde de arama yapabilirsiniz.

+ : Arad›¤›n›z kelime ile ortak

baflka bir kelime ar›yorsan›z  “örnek

kelime “+” di¤er kelime” fleklinde

aratmal›s›n›z.

AND: Ve ile ay›rd›¤›n›z her iki

kelimenin de ayn› dokuman içinde

geçmesini istiyorsan›z kullan›l›r.

OR:  Ay›rd›¤›n›z kelimelerin

aralar›na or tak›s›n› eklerseniz için ilk

arad›¤›n›z kelime yada bir sonraki

geçen tüm web sitelerini 

s›ralayacakt›r.

NEAR: Arad›¤›n›z iki kelime

aras›nda detayl› arama

yapacak ve iki 

kelimenin aras›nda en

fazla 8 kelime gecen

dokumanlar 

listelenecektir.

AND NOT: Bu

ba¤ ile içerisinde

arad›¤›n›z iilk kelime

gecen fakat ikinci

kelime kesinlikle

geçmeyen 

dokümanlar› sunacakt›r.

Örne¤in “Nefes darl›¤›

AND NOT ast›m”  bu

arama ile bulunana

dokümanlarda ast›mla

iliflkilendirilmemifl nefes darl›¤› ile

ilgili dokümanlara ulaflabilirsiniz. 

(): Parantez yard›m›yla iç içe 

aramalar yapabilirsiniz. Parantez 

kullan›ld›¤›nda sorgulama ifllemi

parantez içindeki de¤erler ile bafllar.

En fazla 5 de¤er aramas› yap›labilir. 

Örne¤in: nefes darl›¤› AND

((atefl OR terleme) NEAR bronflit)

bu arama kriteri ile içinde nefes

darl›¤› kelimesi bulunan,  terleme ya

da atefl kelimelerinin bronflit

kelimesinin yak›n›nda geçti¤i tüm

dosyalara ulaflabilirsiniz.

Arad›¤›m›z bir kelime de¤il, 

resimse arama motorlar›n›n image

k›sm›n› kullanarak arad›¤›n›z 

resimleri ayn› yöntemleri kullanarak

bulabilirsiniz.

Hatice Ecevit
Genel Koordinatör 
HamaratAbla.com

Bilgiye ulaflman›n s›rlar›Bilgiye ulaflman›n s›rlar›
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