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SOLUNUM 2012 ‹çin 
Geri Say›m Bafllad›

De¤erli TÜSAD üyeleri,
22 Haziran 2012 tarihinde

derne¤imizin kuruluflunun 42. y›l›n›
kutlama onurunu yaflad›k. 28 May›s
2011’deki Genel Kurul’dan sonra
geçen bir y›l içinde, derne¤in önemli 
kurumsal de¤iflimi alt›nda imzas› 
bulunan yeni TÜSAD Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bir
uzmanl›k derne¤inden beklenebilecek

aktivasyonlar›n çok üzerinde baflar›l›
çal›flmalar› gerçeklefltirmenin sevincini
yaflad›k. Baflar›l› e¤itim faaliyetleri ve
özel günlerde halk›n bilgilendirilmesi
anlam›nda derne¤imize katk›da 
bulunan çal›flma gruplar›m›z›n
yürütme kurullar› ve TÜSAD
Akademi Yönetim Kurulu üyelerine
sonsuz minnet duygular›m›z› ifade
ediyoruz. Di¤er yandan PubMed 

dizinine girmek üzere 
bulunan derne¤imizin süreli 
bilimsel yay›n› Solunum Dergisi
Editörler Kurulu üyelerine de
özverili çal›flmalar› için teflekkür 
ediyoruz.

Solunum 2011 Kongresi; 
1300 kay›tl› kat›l›m›, çok say›da
kurslar› ve dört paralel salonda
sürdürülen bilimsel program› ile
tüm kat›l›mc›lardan büyük
be¤eni alarak tamamland›.
Baflar›da zirveye ç›kan 
kongremiz sonras›nda bayra¤›
teslim alan yeni kongre 
organizasyon komitemizin
Solunum 2012 Kongresi
haz›rl›klar› tamamland›. 
Aile hekimlerinin e¤itimleri 
misyonunu da yüklenen
TÜSAD, bu amaçla Solunum
2012 Kongresi’nde bir salon
daha açarak yo¤un poliklinik

rutini içinde bo¤ulan aile hekimi
meslektafllar›m›za biraz soluk ald›rarak
solunum sistemi hastal›klar› 
konusunda mezuniyet sonras› 
e¤itimlerine katk› verecektir. Tamamen
günlük prati¤imize yönelik olarak 
planlanan kurslar ve bilimsel 
program›m›z ile bir TÜSAD klasi¤ini
daha yaflayarak, her kongre sonras›nda
oldu¤u gibi siz üyelerimiz taraf›ndan
övgülerle an›laca¤›ndan eminiz.
Solunum 2012 Kongresi’ne
kat›l›m›n›z bize verece¤iniz de¤erin 
bir yans›mas› olacakt›r. Sizleri 
misafir etmekten büyük bir onur 
duyaca¤›m›zdan emin olabilirsiniz. 

TÜSAD yahoo grubuna üye olarak
derne¤imizin planlanan çok say›da
ulusal ve uluslararas› e¤itim toplant›lar›
etkinlikleri hakk›nda bilgi alabilirsiniz.
Burada sayamayaca¤›m kadar zengin
kitap ve halk›-hastalar› bilgilendirme
broflürleri bilgilerine derne¤imizin
yenilenen web sitesinden ulaflabilir ve
arzu etti¤iniz yay›nlar› dernek genel
merkezimizden isteyebilirsiniz. 
Üyelerimizin çal›flma gruplar›na üye
olmak ve dernek faaliyetlerine aktif
olarak kat›lmak yönündeki iradelerinin
bizler için en büyük ödül oldu¤unu
ifade ederek sayg›lar›m› sunuyorum. 

Dr. Mecit Süerdem
TÜSAD Baflkan›

De¤erli Solunum Aktüel Okurlar›,
Yeni say›m›zla sizlere merhaba 
diyebilmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. 
Haziran ay›nda TÜSAD’›n 
42. kurulufl y›l›n› kutlad›k. Yar›m as›ra
yaklaflan tarihi ile TÜSAD, alan›nda

birçok ilke imza atm›fl; bir
uzmanl›k derne¤inden 
beklenenleri gerçeklefltirme
konusunda baflar›l›
çal›flmalar› yapm›flt›r. 
Bugün de ayn› flekilde
gö¤üs hastal›klar› alan›nda
kurs, panel, sempozyum,

kongre gibi de¤iflik etkinliklerle 
sizlere ulaflmaya çal›flmaktad›r.
Solunum Aktüel'in bu say›s›nda
derne¤imizin yak›n dönemde yapt›¤›
ve yapaca¤› etkinlikler ile ilgili

yaz›lar›m›z bulunuyor. Ayn› flekilde
TÜSAD 34. Ulusal Kongresi 
SOLUNUM 2012 için yurtd›fl›ndan
gelecek olan misafirlerimizi daha
yak›ndan tan›ma olana¤› veren 
bilgilere ve kongre program› ile ilgili
haberlere ulaflabileceksiniz. 
Bu say›m›zda ayr›ca uzmanl›k e¤itimi,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kanunu ile ilgili
de¤erli hocalar›m›z›n yaz›lar›n› iç 
sayfalarda bulabileceksiniz. 
Solunum Aktüel’in bu say›s›n›n sizlere
daha zengin bir içerikte ulaflt›r›lmas›
için yaz›lar› ile destek veren
yazarlar›m›za teflekkür 
ediyorum.
Bir sonraki say›da buluflmak 
dile¤i ile...

Editörden

TÜSAD'›n Kuruluflunun 42. Y›l›n›
Kutlayacak Olman›n Sevincini Yafl›yoruz

Ülkemizde solunum alan›ndaki en
büyük kat›l›ml› kongrelerden biri
olan Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i (TÜSAD)’›n 34. Ulusal Kongresi
için say›l› günler kald›. 

6-10 Ekim 2012 tarihleri aras›nda 
Çeflme Sheraton Kongre Merkezi’nde 
gerçeklefltirilecek olan kongre için haz›rl›klar
tamamland›. Kongre organizasyon komitesi
neredeyse bir y›ll›k bir çal›flman›n sonucunda
hemen herkesin be¤enece¤i nitelikte bir 
bilimsel ve sosyal program haz›rlad›. 
TÜSAD üyelerinin öneri ve görüflleri ile
gö¤üs hastal›klar› alan›nda güncel 
geliflmelerin ›fl›¤›nda çok ayr›nt›l› bir 
bilimsel program oluflturuldu. 

Derne¤in kuruluflunun 42. y›ldönümünün

kutlanaca¤› 34. Ulusal Kongre’de, kongreye
damgas›n› vuracak bilimsel ve sosyal 
etkinlikler de yer al›yor. 

Kongrenin ilk gününde 7 farkl› konuda
kurs düzenlecek ve kat›l›mc›lar bu kurslarda,
kendi alanlar›nda yetkin bilim insanlar›ndan
bilgi, deneyim ve biraz da pratik e¤itim alma
imkan›na sahip olacaklar. Yine geçen y›l
oldukça ilgi gören “Uzman› ile Yürüyüfl” 
ad› alt›nda düzenlenen sabah toplant›lar›nda,
s›n›rl› say›daki hekim, ilgi duyduklar› alanda
uzman isimlerle kahvalt› masas›nda sohbet
etme, sorular›n› sorma ve deneyimlerini
paylaflma imkan›na sahip olacaklar.

23 panel, 10 konferans, 8 interaktif 
olgu oturumu, 2 ‘Ben Nas›l Yap›yorum?’ 
oturumu, 1 ‘Tamamlay›c› Görüfl’, 

1 ‘Kongre Özel Oturumu” ve 1 “Uzmanl›k
Ö¤rencisi Oturumu”nun yer ald›¤› kongrenin 
“Kongre Özel Oturumu”, bir süredir yo¤un
biçimde hissetti¤imiz ve ne yaz›k ki süregelen
“sa¤l›kta fliddet”in can›na kastetti¤i 
Dr. Ersin Arslan an›s›na düzenlenecek.

SOLUNUM Kongresi geçen y›l oldu¤u
gibi bu y›l da yurtd›fl›ndan gelen ünlü 
uzmanlar› a¤›rlayacak. 

SOLUNUM 2012’nin belki de en 
anlaml› anlar›ndan biri de TÜSAD’›n 
kuruluflunun 42. y›l› dolay›s›yla, genç 
uzmanlar›n yetiflmesinde büyük eme¤i 
geçen ve emekliye ayr›lan hocalara flükran 
plaketlerini sunulmas› olacak.

devam› sayfa 6 ve 7’de
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TÜSAD AKADEM‹
Kamp›’n›n ilki 22-24

Haziran 2012 tarihleri aras›nda
Bolu-Abant'ta 35 kat›l›mc› ile
gerçeklefltirildi.

Toplant›da 13 ana bafll›k
alt›nda Gö¤üs Hastal›klar›n›n
ana konular›nda son y›llarda
meydana gelen geliflmeler iki
gün süre ile özetlendi.

Son gün ise kat›l›mc›larla 
e¤iticiler interaktif ortamda bir
araya gelerek tart›fl›lmas› istenen
konular üzerinde çal›flt›lar.

Akflam saatlerinde Abant 
Gölü etraf›nda yürüyüfl ve faytonla
gezi yapan kat›l›mc›lar ve e¤itimciler,
günün yorgunlu¤unu atma 
f›rsat› yakalad›lar.

Kat›l›mc›lar taraf›ndan

yararl› ve de¤iflik bir toplant› format›
olarak de¤erlendirilen AKADEM‹ 
Kamp›'n›n ikincisi Kas›m 2012’de
Konya'da yap›lacak.

‹lk TÜSAD AKADEM‹ Kamp› Bolu'da Yap›ld›

n sayfa 2 solunum aktüel güncel
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SOLUNUM Aktüel’de yay›nlanan 
röportaj veya köfle yaz›lar›ndaki görüfller ile
ilgili sorumluluk tamamen ropörtaj› veren
kiflilere ve yazarlar›na aittir.

Geri Dönüflümlü
Ka¤›da Bas›l›yor

SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi 
yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

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

TÜSAD Akci¤er
Kanseri Çal›flma

Grubu taraf›ndan
haz›rlanan “Akci¤er
Kanseri Hakk›nda
Herfley” isimli 
bilgilendirme kitapç›¤›
yay›nland›. Hasta ve
hasta yak›nlar›n›za yol
gösterici olaca¤›n›
düflündü¤ümüz
kitapç›klar›m›za, dernek
web sayfam›zdan talep
formu doldurarak ücretsiz
ulaflabilirsiniz.

Son y›llarda akci¤er kanseri, özellikle küçük
hücreli d›fl› akci¤er kanseri (KHDAK) üzerine yap›lan
çal›flmalarda birçok yüz güldürücü sonuç al›nm›flt›r.
Tarama ve erken tan›, moleküler biyoloji, patolojik
s›n›flama, mediastinal evreleme yöntemleri, cerrahi
tedavi, radyoterapi uygulamalar› ve sistemik tedavi
konular›nda uygulamaya yeni girmifl ya da girme 
noktas›na gelmifl çok say›da geliflme söz konusudur.
Bu geliflmeleri paylaflmak ve tart›flmak amac› ile
Akci¤er Kanseri Çal›flma Grubu'nca, TÜSAD 
AKADEM‹ bünyesinde, 17-18 Kas›m tarihlerinde,
‹zmir’de bir sempozyum yap›lmas› planland›.
Konusunda uzman hocalar›n görev alaca¤› ve
KHDAK ile ilgili tüm konular›n yer alaca¤›
“KHDAK’de De¤iflenler” bafll›kl› sempozyumumuzla
ilgili detaylar› web sayfam›zdan takip edebilirsiniz. 

TÜSAD Akci¤er Kanseri 
Çal›flma Grubu Ad›na

Dr. Meral Gülhan 

“Yo¤un Bak›m, KOAH,
Mesleki ve Çevresel

Akci¤er Hastal›klar›” bafll›¤›n›
tafl›yan Çanakkale Bölgesel
Sempozyumu, TÜSAD Akademi
kapsam›nda 15 Eylül 2012’de
Çanakkale Kolin Hotel’de 
gerçeklefltirilecek. 

“Mesleki ve Çevresel Akci¤er
Hastal›klar›” panelinin birinci
oturumunun konusu
“Barotravma”. Oturum
baflkanl›klar›n› Dr. ‹brahim
Akkurt ve Dr. Arif Keleflo¤lu'nun
yapt›¤› oturumda Dr. Arif
Keleflo¤lu “Barotravman›n
Fizyopatolojisi ve Klini¤i”,
Gamze Sümen “Barotravmada
Tedavi Yaklafl›m› ve
Komplikasyolarla Mücadele”yi
anlatacaklar. Oturum

baflkanl›klar›n› Dr. Arzu Mirici ve
Dr. Esra Uzaslan'›n yapaca¤›
“KOAH’ta Efllik Eden Hastal›k
Tedaviyi Nas›l Etkiler?” bafll›kl›
panelde Dr. Uzaslan “KOAH ve
Kardiovasküler Hastal›k”

konusunu ve Dr. Arzu Mirici de
“KOAH ve Depresyon”
konusunu anlatacak. ARDS
(Eriflkin S›k›nt›l› Solunum
Sendromu) bafll›kl› panelin 
oturum baflkanlar› ise Dr. U¤ur
Gönlügür ve Dr. Cenk K›rakl›.
Dr. Bilgin Cömert Tan›mlama ve
Dr. Cenk K›rakl› da Tedavi
bölümünü anlatacak. Toplant›
daha sonra Dr. Arzu Mirici'nin
baflkanl›¤›nda yap›lacak olan olgu
sunumlar› ile devam edecek. 
Dr. ‹brahim Akkurt “Meslek
Hastal›klar›”, Dr. U¤ur
Gönlügür “Yo¤un Bak›m” 
konular›nda olgu sunumlar›n›
yapacaklar. Sempozyum
Çanakkale fiehitleri An›t› 
ziyareti ve Gelibolu Yar›madas›
turu ile sona erecek.

T›p Fakültesine ad›m›m›z›
att›¤›m›z gün bafllay›p
ölene kadar devam eden

bir süreç olan T›p E¤itimi’nin
esas amac› hayat›n› tüm
insanl›¤›n sa¤l›¤›na adam›fl 
“‹yi Hekim” yetifltirmektir.

Uzmanl›k e¤itiminin
düzeyinin yükseltilmesi ve 
standardizasyonu amac›yla

ABD’de 1916’da kurulmaya
bafllanan Yeterlik Kurullar›
(Board), 1990’lardan sonra
Avrupa ve hemen arkas›ndan
Türkiye’de oluflturulmaya
bafllanm›flt›r. Türk Tabipleri
Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri
Eflgüdüm Kurulunca 
(TTB - UDEK) 1996 y›l›nda
bafllat›lan bu çabalar, Türk

Toraks Derne¤i (TTD) ve
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i’nce (TÜSAD) ortaklafla
olarak 2000 y›l›nda Türk 
Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik
Kurulu’nun (TGHYK)
kurulmas›na neden olmufltur. 

TÜSAD AKADEM‹'den 
Y›l Boyu E¤itim

TÜSAD AKADEM‹ kuruluflunun
ikinci y›l› ve aktivitelerinin birinci
y›l›nda gerçeklefltirdi¤i bilimsel
toplant›larla Gö¤üs Hastal›klar›
uzmanlar›n›n bilgilerinin 
güncellenmesi amac›yla düzenlenen
aktivitelere devam ediyor.

‹leri Yaflam Deste¤i, SFT, NIMV,
Kemoterapi Hemflireli¤i, Tütün

Kontrol ve Ast›mda Tan› Yöntemleri
bafll›klar›nda kurs düzenleyen 
AKADEM‹, ayr›ca Mart ay›nda
KOAH günleri ve son olarak da
Haziran ay›nda AKADEM‹ Kamp›’n›
gerçeklefltirerek TÜSAD'›n kongre
d›fl›ndaki aktivitelerini tüm y›la 
yaymay› amaçl›yor. 

TÜSAD, güz döneminde ise
EBUS, ‹nvazif Mekanik Ventilasyon
Kurslar› ile Pulmoner Vasküler

Hastal›klar Sempozyumu ile 
AKADEM‹ Kamp›’n›n ikincisini 
yapmay› planlanl›yor. Dernek 
sponsorlu¤unda yap›lan bu
toplant›lara kat›l›m›n y›ll›k kongre
kat›l›m hakk›n› etkilememesi nedeni
ile sahada çal›flan uzman hekimlerin
bilimsel geliflmeleri daha yak›ndan
takip etmesi mümkün oluyor. 

TÜSAD ayr›ca yurtd›fl›nda Rusya,
‹talya ve Slovenya gibi ülkelerin 

solunum dernekleri ile ortak
toplant›lar düzenleyerek hem TÜSAD
ve Türk t›bb›n›n tan›t›m›n› hem de
Türk Gö¤üs Hastal›klar› uzmanlar›n›n
yurtd›fl› deneyimlerini ve vizyonlar›n›
gelifltirmeyi hedefliyor. Eylül ay›nda
ise Lublijana'da, Sloven ve TÜSAD
e¤itmenlerinin ortak olarak görev 
alacaklar› bronkoskopi kursu 
yap›lmas› planlanlan›yor.

AKADEM‹ toplant›lar›,

kat›l›mc›lar ve e¤itmenlerin 
birebir temas sa¤layabildi¤i, soru
sorup sohbet edebildi¤i, uygulamaya
yönelik becerilerin pratik anlamda ele
al›nd›¤› bir formatta yap›lmas›na 
özen gösteriliyor.

TÜSAD Akademi Kamp›’nda
Gö¤üs Hastal›klar›n›n ana 

konular›ndaki son 
y›llardaki geliflmeler 

iki gün süre ile 13 ana 
bafll›k alt›nda özetlendi.

Bu y›l içinde çeflitli konularda kurslar düzenleyen AKADEM‹, Mart ay›nda KOAH günleri ve Haziran
ay›nda da AKADEM‹ Kamp›’n› gerçeklefltirerek TÜSAD'›n kongre d›fl›ndaki aktivitelerini tüm y›la yayd›.

Çanakkale Bölgesel Sempozyumu
15 Eylül 2012’de Yap›lacak

TÜSAD Akci¤er
Kanseri Çal›flma

Grubu Faaliyetlerini
Sürdürüyor

TÜRK GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI YETERL‹K KURULU:
Neler Yap›yoruz ve Neler Yapmay› Planl›yoruz?

TÜSAD AKADEM‹ Çal›flmalar› 
H›z Kesmeden Devam Ediyor

devam› sayfa 5’te
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K
ronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığına Karşı
Küresel Girişim Örgütü

GOLD'un, aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu bazı
ülkelerdeki aktivitelerinin
artırılmasına yönelik 
politikaları doğrultusunda,
TÜSAD KOAH Çalışma Grubu
Üyesi Dr. Hakan Günen,
Türkiye adına GOLD Ulusal
temsilcisi seçildi. Dr.Roberto
Rodriguez-Roisin'in önerisi
üzerine, GOLD'un ATS
Kongreleri esnasında düzenli
olarak yapmakta olduğu
Yürütme Komitesi, Bilimsel
Komite ve Ulusal temsilciler
toplantısına davet edilen 
Dr. Günen'in adaylığı 
2012 Mayıs tarihindeki 
oybirliği ile kabul edildi. 

GOLD Türkiye Ulusal Temsilcisi
seçilmesi ile ilgili süreci Dr. Hakan
Günen flöyle anlatt›:

GOLD (Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease)
veya Türkçe ismiyle Kronik
Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›na Karfl›
Küresel Giriflim Örgütü, 1997 y›l›nda
baflta Dünya Sa¤l›k Örgütü ve
National Heart, Lung and Blood
Institute Örgütü'nün de destekleriyle
kurulmufl bir örgüttür. fiu anda
dünyada birçok ülkede faaliyet
göstermekte ve resmi olarak
tan›nmaktad›r. GOLD Örgütüne
duyulan ihtiyaç esasen 1990’l› y›llar›n
bafl›ndan itibaren KOAH hastal›¤›n›n
s›kl›¤›nda görülen yükselme trendi ve
buna ba¤l› olarak mortalite ve 
morbiditedeki art›flla kendini 
göstermifltir. Tüm bunlara ek 
olarak KOAH tedavi maliyetlerinin
de sa¤l›k bütçelerine katlanarak 
getirdi¤i yük göz ard› edilmemelidir.
Tüm bu gerekçelerin ›fl›¤›nda kurulan
GOLD, dünya üzerindeki tan›nm›fl
ve görüflleri kabul gören bilim
adamlar›n› bünyesinde toplamak
suretiyle faaliyet ve etki alanlar›n›
geniflletmeye bafllam›flt›r. 

KOAH Rehberi Haz›rland›
GOLD Örgütü kuruluflunu 

takiben bünyesine alm›fl oldu¤u bilim
adamlar› ile birlikte dünyadaki 
organizasyonunu ve tan›n›rl›¤›n›
2000 y›l›na kadar h›zl› bir flekilde
büyük oranda tamamlam›flt›r. Son 
birkaç y›ll›k dönem hariç olmak üzere
GOLD'un ilk kuruluflundan 
bu yana bütün organizasyonlar›nda
baflkanl›¤›n› tüm dünyada ast›m ve
KOAH çal›flmalar› ile tan›nan 
Dr. Sonia Buist yapm›flt›r. 2000
y›l›nda global olarak kabul edilen bir
örgüt olma noktas›na gelinmesini
takiben yürütme komitesi, bilimsel
komite ve ulusal temsilcileri 
pozisyonlar›nda çok üst düzey
dan›flman bilim adamlar›n›

bar›nd›rmas›yla da KOAH'›n 
yönetimini tüm dünyada 
yönlendirmek amac› ile bir rehber
yay›nlanmas› aflamas›na gelinmifltir.
Yukar›da say›lan tüm bu 
pozisyonlardan seçilen gönüllü bilim
adamlar› arac›l›¤› ile o güne kadar
yay›nlanm›fl tüm KOAH makaleleri
gözden geçirilerek taslak bir orijinal
ana rehber metni haz›rland›. Daha
sonra bu taslak GOLD'da görevli
tüm bilim adamlar›na gönderilerek
görüflleri al›nm›flt›r. Görüfller 
do¤rultusunda gerekli de¤iflikler
yap›ld›ktan sonra da 2001 y›l›nda ilk
KOAH Teflhis ve Tedavi Rehberi
yay›nlanm›fl oldu. Esasen bu ilk
yay›nlanan orijinal rehber daha sonra
her y›l yap›lan minör ve majör 
güncellemelerin de temelini
oluflturdu. ‹lk rehberi takiben her y›l
toplanan GOLD Bilimsel Komitesi
son güncellemeden itibaren
yay›nlanan tüm KOAH yay›nlar›n›
tekrar gözden geçirmek sureti ile
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2010, 2011 y›llar›nda güncellemeler
ve revizyonlar yapmaya devam etti.
Son büyük major revizyon 2011
Aral›k ay›nda yap›larak 2012
rehberinde yay›nland›. Bu 
güncellemenin yap›lmas› ile birlikte
KOAH teflhis ve tedavisinde büyük
oranda de¤ifliklikler önerilmifltir. Son
yap›lan majör güncellemenin temelini
orijinal rehberin yay›nlanmas›n› 
takiben sürekli elefltiri konusu olan
sadece FEV1'e dayal› teflhis ve tedavi
planlamas› elefltirilerinin karfl›lanmas›
oluflturmaktad›r. Yeni rehberde
KOAH'›n yönetiminde FEV'in yan›
s›ra, mMRC dispne skalas›, CAT
yaflam kalitesi ölçe¤i, alevlenmeler 

ve komorbid durumlar›n da göz
önüne al›nmas› önerilmektedir. 
Bu de¤ifliklilerin tüm dünyada daha
iyi anlat›lmas›na yönelik olarak
GOLD'un baz› ülkelerdeki
aktivitelerinin art›r›lmas› politikas›
uygulamaya konulmufltur. Buna
yönelik olarak Nisan 2012 tarihinde
flu anki GOLD Baflkan› olan 
Dr. Roberto Rodriguez-Roisin
taraf›ndan bana GOLD Ulusal
Temsilcisi olmam yönünde teklif
yap›ld›. Hemen akabinde ise
GOLD'un ATS Kongreleri esnas›nda
düzenli olarak yapmakta oldu¤u
Yürütme Komitesi, Bilimsel Komite
ve Ulusal temsilciler toplant›s›na
davet edildim. 2012 May›s ay›ndaki
bu toplant›da Dr.Roberto
Rodriguez-Roisin'in benim Türkiye
Ulusal Temsilcisi olmam yönündeki
teklifi itiraz edilmeksizin kabul edildi. 

GOLD Rehberi 
Türkçe’ye Çevrildi

Ulusal temsilci olarak göreve
bafllamam› takiben de h›zl› bir flekilde
major revizyona u¤rayan GOLD
teflhis ve tedavi rehberinin Türkçeye
çevrilerek yay›nlanmas› için
giriflimlerde bulundum. Benim
editörlü¤ümde Türkçe’ye çevrilen bu
rehber hem uzun
metin 
hem de cep
kitapç›¤›
olarak A¤ustos
ay›nda tüm
Türkiye'de
gö¤üs
hastal›klar›
uzmanlar›na
bas›l› materyal
fleklinde
da¤›t›lacakt›r.
K›sa bir süre sonra da GOLD'un
resmi internet sayfas›ndan da bu
rehbere ulaflmak mümkün hale 
gelecektir. Bir sonraki aflamada ise
hastalara ve hasta yak›nlar›na yönelik
olarak haz›rlanan rehberin
Türkçelefltirilerek tüm Türkiye'ye
da¤›t›lmas› gündeme gelecektir.

Sa¤l›k ve ekonomi aç›lar›ndan
tüm dünyada oldu¤u gibi 
ülkemizde de son derece önemli
sonuçlar› olan KOAH hastal›¤›n›n 
en iyi flekilde yönetilebilmesi için tüm
kifli ve kurumlardan gelecek olan
öneriler do¤rultusunda GOLD
bünyesindeki görevimi yerine 
getirmeye çal›flaca¤›m. Gerek 
GOLD rehberi gerekse de 
KOAH yönetimi konusunda
yap›lacak olan her türlü yap›c› 
teklif ve katk›y› mümkün oldu¤unca
GOLD yönetimine ve GOLD
toplant›lar›na tafl›maya çal›flaca¤›m›
bildirmek isterim. 

Dr.Hakan GÜNEN
GOLD Türkiye Ulusal

Temsilcisi 

Dr. Hakan Günen
ilk olarak 
revizyona u¤rayan
GOLD Teflhis ve
Tedavi Rehberi’nin
Türkçe’ye 
çevrilerek
yay›nlanmas› için
giriflimlerde 
bulundu.

Dr. Hakan Günen
GOLD Ulusal Temsilcisi 

31 May›s Dünya 
Sigaras›z Günü Kutland›

Her y›l 31 May›s günü,
Dünya Sa¤l›k Örgütü

taraf›ndan belirlenen farkl› bir
tema çerçevesinde “Dünya
Sigaras›z Günü” olarak 
kutlanmaktad›r. 2012 y›l›n›n
temas› ise “Sa¤l›k 
politikalar›n›n tütün
endüstrisinin ç›karlar›ndan
korunmas›” olarak belirlendi.

Bilindi¤i gibi sigara her y›l
dünyada yaklafl›k 6 milyon
insan›n beklenenden önce
ölümüne yol açmaktad›r. Bu
ölümlerin yaklafl›k 600 bini
pasif sigara içimine ba¤l› 
olmaktad›r. E¤er bu konuda
yeterli önlemler al›nmazsa 
2030 y›l›nda sigaran›n 8 milyon
insan› öldürece¤i ve bu 
ölümlerin %80’inin düflük ve
orta gelirli ülkelerde olaca¤› 
tahmin edilmektedir.

Tüm dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de son y›llarda
sigarayla mücadele büyük bir
ivme kazanm›fl ve ç›kar›lan
yasalarla da sigaras›z bir toplum
olma yolunda önemli baflar›lar
elde edilmifltir. Ancak bu
mücadelede en büyük
düflman›m›z tütün endüstirisi
olmaktad›r. Sigara karfl›t› 
eylemlere ve yasalara karfl› 

ciddi bir
lobicilik
faaliyeti

sürdürülmektedir.
Bizler de TÜSAD Tütün

Kontrolü Çal›flma Grubu olarak
sigara mücadelesini ayn›
kararl›l›kla sürdürece¤imizi

belirtmek ve yasalar›m›za sahip
ç›kaca¤›m›z› ve tütün
endüstrisinin bunlar üzerine
olumsuz etkilerine izin 
vermeyece¤imizi ifade etmek
için 31 May›s’ta bir bas›n 
aç›klamas› ile birlikte de¤iflik 
etkinlikler düzenledik. TÜSAD
Tütün Kontrol Çal›flma
Grubu’ndan arkadafllar›m›z
ulusal ve yerel televizyonlarla
radyolarda programlara kat›ld›;
yaz›l› bas›nda da bu konuyla
ilgili yaz› dizileri haz›rland›.

TÜSAD ülkemizde sigara
konusunda bugüne kadar
sürdürdü¤ü mücadelesini her
zaman devam ettirecek ve 
Tütün Kontrolü Çerçeve
Sözleflmesi'nin ve 5727 say›l›
yasan›n uygulanmas›n›n 
takipçisi olacakt›r.

TÜSAD Tütün Kontrol
Çal›flma Grubu

TÜSAD Medya Faaliyetleri
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›

Derne¤i, özel günlerde 
solunum hastal›klar›, tan› ve tedavi 
konusunda halk›m›z› bilgilendirmeyi
görev edinmifltir. TÜSAD Çal›flma
Grubu Üyeleri bu nedenle özel

günlerde kendi konular›yla ilgili
gazete, televizyon ve dergilerde
beyanatlar vererek kamuoyunu 
bilinçlendirme faaliyetleri yap›yorlar.
Bunlardan birkaç tanesini de 
burada sizlerle paylafl›yoruz.

31 May›s Dünya Sigaray› B›rakma Günü’nde Olivium 
ve Optimum AVM'lerde TÜSAD Stand› kurularak, halk›m›z sigara
b›rakma yöntemleri hakk›nda bilgilendirildi. 

TÜSAD Stand›

TÜSAD KOAH Çal›flma Grubu
Üyesi Dr.Hakan Günen HTV’de

yay›nlanan “Enine Boyuna”
program›nda Sibel Günefl’in 

sorular›n› yan›tlad›.

Dr. Tunçalp Demir, Kanal 24’te
yay›nlanan “Sa¤l›k Merkezi” 

program›nda sigaran›n zararlar›
hakk›nda bilgi verdi.

Dr. Hafize Çobano¤lu, Mecit
Alemdar, Dünya Sigara Günü’nde

HTV’de yay›nlanan “Enine Boyuna” 
program›na kat›ld›lar.

Uzm.Dr. Cebrail fiimflek, Kanal
24’te yay›nlanan “Sa¤l›k Merkezi”

program›nda Meral Karada¤’la
mesleki hastal›klar ve iflçi sa¤l›¤›

hakk›nda konufltu.
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TÜSAD
ve
Türk

Toraks
Derne¤i’nin

ortaklafla düzenledikleri “Solunum
Buluflmas›” sempozyumunun ikincisi
bu sene 31 May›s – 3 Haziran 
tarihleri aras›nda Gaziantep,
Dedeman Oteli'nde yap›ld›. Bu 
seneki sempozyumun konusu
“Gö¤üs Hastal›klar›nda Son
Geliflmeler” olarak belirlendi. Say›n
Dr. Bilun Gemicio¤lu ve Say›n Dr.
Levent Elbeyli’nin efl baflkanl›¤›nda
yap›lan sempozyumda, hocalar›m›z
ilgi alanlar›nda yer alan ve öne ç›kan,
konulardaki son geliflmeleri tart›flt›lar. 

Her iki derne¤in bilimsel çat›s›n›
oluflturan “çal›flma gruplar›”
alanlar›ndaki “kan›t 1” düzeyindeki
son geliflmeleri, bütünleyici alt
bafll›klarla anlat›lar. Konular›n 
güncelli¤inin yan› s›ra konuflmac›lar›n
alanlar›na egemen yetkinlikte olufllar›,
asistan ve genç uzman arkadafllar›n,
di¤er yafl›t meslektafllar›n›n çok fley
kaç›rd›klar› düflüncesine neden oldu.

Sempozyumun her noktas›nda
Say›n Dr. Bilun Gemicio¤lu’nun
imzas›n› görmek mümkündü.
Çal›flma grubu baflkanl›¤› yapt›¤›m
dönemde, bilimsel komite
baflkan›m›zken, “alanlar›nda 
uzmanlaflan bizlere güncellemeleri
anlatmas›n›n” yöntemini 
sorufltururdu. Bu sempozyum da
bunu gerçeklefltirdi. ‹kinci imza da,
aç›l›fl konuflmas›n› yapan Gaziantep
Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n
Op. Dr. As›m Güzelbey’in, de¤me
Gazianteplilerin bile bilemeyece¤i,
(cevaplar› “dipnotlarda” gizli) 
sorular›na do¤ru yan›t verebilmesiydi.

Gaziantep, Mozaik Müzesi ile
dünyan›n alan›ndaki en 
büyüklerinden bir olan Zeugma
Müzesi’ne sahip. Bu sempozyumda,
bu müzeyi, müze yapan ve simgesi
“Çingene K›z›”n›n isim babas› Say›n
R›fat Ergeç’in a¤z›ndan (birinci a¤›z)
“Mozaiklerin Günyüzü
Görmelerinin” öyküsünü dinleme
onurunu yaflad›k. Tabii ki çal›nan
ç›rp›lan de¤erlerimizi de… 
Bu yaz›n›n yazar› bu nedenledir ki;
Birecik baraj› alt›nda kalan “Gün
göremeyen” mozaiklerimizin su
kalkan› ile korunup, gelece¤imize
ellerin eli de¤meden korunmas›na
sevinmeli mi, yoksa “bo¤ulan k›z
kardefllere” üzülmeli mi (?)
sorunsal›n› yaflamakta.

“Dün, tarih, çingene k›z›yla 
sohbet ettirdi bizi...

Bugün, Halfeti'de, k›z
kardefllerinin bo¤uldu¤unu gördük.

Bak›rc›lar çarfl›s›ndaki, kederli
b›çakç›lar› unutmayaca¤›z, yar›n.

Söz verdik.”

3 Haziran 2012 0:29 Pazar
Tarih kentinde, geçmifle

yapt›¤›m›z gezi için, Say›n Ergeç’in
b›rakt›¤› yerden, Say›n Dr. Ülkü
Bay›nd›r Hoca elimizden tuttu. Bizi

bu kez “T›p tarihi”
için, dünyan›n
say›l› müzelerini
gezdirdi.

Sempozyumun
ikinci gününde 
bilimsel program
tamamland›ktan
sonra Halfeti gezisi
yap›ld›. Birecik Baraj›, F›rat’a gem
vurup, sular›n› tutunca, sadece tarihi
kaz›lar›n yap›ld›¤› Zeugma, Belk›s
de¤il, yüz y›ll›k yaflam beldeleri de
sular alt›nda kalm›fl. Su alt›nda kalan
köyler, ö¤retmenlerine cevap vermek
isteyen ö¤renciler gibi minareleri ile
parmak kald›r›yorlar. “Biz
buradayd›k” der gibi. Erenköy 
bunlardan biri. Tabii ki yeni
yerleflimler kurulmufl. Bölge insan›
barajdan yararland›¤› gibi, bölgelerini
ziyarete gelen yerli ve yabanc› 
turistlerle de yaln›zl›klar›ndan 
kurtulmufllar. Halfeti ilçesi yeniden
kurulmufl. F›rat üzerinde tekne turlar›
bafllam›fl. Art›k hepimiz, siyah gülün
vatan›n›n Halfeti oldu¤unu biliyoruz.

Halfeti dönüflü Birecik ilçesi
yak›nlar›ndaki “Kelaynaklar köyüne”
u¤rad›k (bu ismi yazar koydu). Göç
yollar›nda telef olmaktan soylar›n›n
kurumas› tehlikesi ile karfl› karfl›ya
gelen bu iri kufllar, bir çeflit zorunlu
oturmaya tabi tutulmufllar. Ta ki
say›lar› yeterli say›ya ulaflana kadar…
O zaman yavru kelaynaklar›n ata dede
topra¤› Nil k›y›lar›na gitmelerine izin
verilecekmifl. Önceleri 14 fiubat
sevgililer günü Birecik’e gelen
kufllar›n üreme yeri bu köy.

Kelaynaklar köyünün 
sakinlerinden yafll› difli veya erkek
“dullar›” depresyonda. Gençler gibi
e¤lenemiyorlar. Depresyonun nedeni
“sadakat” duygusu. Ölen efllerinin
yas›n› tutuyorlar. K›fl›n s›cak 
Nil k›y›lar›na göçlerine izin 
verilmemesinden mi, “dullar›n”
bütün k›fl› ayn› kafeste geçirmek
zorunda olmalar›ndan m›, k›fl
gecelerinin uzun ve so¤uk
olmas›ndan m› (!) bilinmez, sadakat
duygusunun zay›flad›¤›na tan›k 
olunmakta. K›rm›z›, uzun, sivri ve
kancal› gagal›, yafll› difli dul kelaynak
“kur” yaparken, ayr›ld›k köylerinden.

Gaziantep ayn› zamanda yemek
kültürü geliflmifl bir flehrimiz. E¤er
iradenize sahip olamazsan›z her gün
bir kilogram art›fl›n›z kaç›n›lmaz.
‹ki yüz elli iki çeflit yemekten
bahsediliyor. Kebaplar (32), köfte
(26), pilav (27), dolma (15), et
yeme¤i (26), turflu (15), helva (22),
say›lar›n› sayamayaca¤›m yo¤urtlu
yemekler, sebze yemekleri, çorbalar›,
salatalar› ve tabii ki tatl›lar› var. Kad›n
elinin de¤di¤i tatl› makbul say›lm›yor.
O nedenle Gaziantep evlerinde 
tahminin aksine hiç tatl›
yap›lamazm›fl.

On y›l ara ile gitti¤im

Gaziantep’teki de¤iflimi görmemek
olanaks›z. En basitinden flehir 
içindeki tarihi mezbaha (koku ve
sine¤i ile meflhur), Kapal›çarfl›’ya
dönüflmüfl, al›flverifl ve gezi için 
cazibe merkezi olmufl. Tarih yolu
projesi kapsam›nda yap›lan bu

dönüflümü hakk›n› vererek anlatmak
henüz haddim de¤il. Ancak 
12-15 Eylül 2012 tarihlerinde
yap›lacak olan 6. Ulusal 
Hidatidoloji Kongresi esnas›nda
kendime güvenim artarsa 
bahsedebilirim.

Gaziantep Solunum Buluflmas›
Notlar... Notlar... Notlar... Notlar... Notlar... Notlar... Notlar... 

Yüzy›llar öncesinden günümüze ulaflan “Çingene K›z›” mozai¤i Zeugma Müzesi’nde bulunuyor (solda). F›rat Nehri (ortada).
Bak›rc›lar Çarfl›s›’ndaki b›çakç›lar (sa¤da). 

Gaziantep’te tatl›lar hep d›flar›da yap›l›yor. Çünkü kad›n elinin de¤di¤i
tatl› pek makbul say›lm›yor.

Birecik Baraj›, F›rat’a gem vurunca, sadece tarihi kaz›lar›n yap›ld›¤›
Zeugma ve Belk›s de¤il, yüz y›ll›k yaflam beldeleri de sular alt›nda kalm›fl. 

Yeniden kurulan Halfeti ilçesi yeni yaflam alan› oluflturmufl. F›rat
üzerinde düzenlenen tekne turlar› ile turistlerin u¤rak noktalar›ndan biri.

Tekne turuna ç›kan turistler yeni ve eski Halfeti’yi birarada görme
imkan›na kavufluyorlar.

Birecik ilçesi
yak›nlar›ndaki
Kelaynaklar köyü
(solda). Göç 
yollar›nda telef
olmaktan
soylar›n›n 
kurumas› 
tehlikesi ile karfl›
karfl›ya gelen bu
iri kufllar, bir 
çeflit zorunlu
oturmaya tabi
tutulmufllar.

Dr. Salih TOPÇU
Kocaeli Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Son not: Gaziantep Solunum Buluflmas› ile ilgili daha fazla bilgi 
(bilimsel videolar, foto¤raf ve alt yaz›lardan oluflan “an› defteri”) için

http://torakscerrahisi.com/solunum-bulusmasi-gaziantep/ linki ile ulaflabilirsiniz.
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Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlik Kurulu, Türkiye’de
kurulan üçüncü Yeterlik

Kurulu’dur. Türk 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.

Burada Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlik Kurulu’nun ve Gö¤üs
Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itimi’nin
geliflim ve de¤ifliminde de¤erli katk›lar›
olan ilk Yeterlik Kurulu Yürütme
Kurulu (TGHYK-YK) üyeleri
hocalar›m›n isimlerini belirtmeden
geçmek istemiyorum; 
Geçici Board Yürütme Kurulu
(2000)   
Baflkan: Ülkü Bay›nd›r         
Sekreter: Mustafa Yaman   
Üyeler: Tu¤rul ÇAVDAR, 
Müzeyyen ERK, Ali KOCABAfi,
Nurhayat YILDIRIM, 
Haluk TÜRKTAfi, Hayati B‹LG‹Ç,
Veysel YILMAZ, Kunter PER‹M, 
Reha BARAN

2001 y›l›ndan itibaren de geçici
yürütme kurulu görevini, 2 y›l aral›klarla
seçilen Yürütme Kurullar›’na
devretmifltir. 2001 y›l›ndan bu yana 
6. Yürütme Kurulu Genel Kurul
taraf›ndan seçimle iflbafl›na getirilmifl
olup Yürütme Kurulu Baflkanl›¤› 
görevlerini ilk 2 dönem, Prof.Dr. Ülkü
Bay›nd›r ve daha sonraki üç dönem
Prof.Dr. Ali Kocabafl Hocalar›m›z 
üstlenmifl olup, halen görev yapmakta
olan mevcut Yürütme Kurulu
Baflkanl›¤›’n› ise daha önceki iki dönem
Baflkan Yard›mc›s› olarak görev alan
Prof.Dr. Hayati Bilgiç devam 
ettirmektedir. 

Ben bu yaz›mda esas olarak 
2009-2011 ve 2011-1013 y›llar› aras›
yani son iki dönemdir TGHYK 
Genel Sekreteri olarak yap›lanlar› ve
gelece¤e yönelik olarak hedeflenenleri
özetlemek istiyorum; 

l Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
E¤itim Program Kitapç›¤›’n›n
oluflturulmas›: Türkiye’de de¤iflik
uzmanl›k alanlar›nda bulunan Yeterlik
Kurullar›’n›n bir üst organ› olan 
TTB - UDEK- Ulusal Yeterlik Kurulu
(UYEK) 2005 y›l›nda bir strateji
de¤iflikli¤i yapm›fl ve yeterlik
kurullar›n›n ana ifllevini s›nav yapmak
de¤il e¤itim kurumlar›n› akredite
etmektir fleklinde belirlemifltir. Yine ayn›
y›llarda Avrupa’da Gö¤üs Hastal›klar›
Uzmanl›k E¤itiminin Uyumlulaflt›rmas›
amac›yla ERS-Okulu bünyesinde 
HERMES (Harmonised Education in
Respiratory Medicine for European
Specialists) yap›lanmas›n›n 
oluflturulmas› ile Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu’nun yeni bir
aç›l›m yaparak ülkemiz gereksinimleri ve
standartlar› ile ça¤dafl standartlara uygun
yeni bir uzmanl›k e¤itim program›
haz›rlanm›flt›r. Daha sonra da belirlenen
standartlara uygun e¤itim kurumlar›n›n
akredite edilmesi hedeflenmifltir. Gerek
ulusal gereksinimler, gerekse HERMES
ve di¤er uluslararas› standartlar dikkate

al›narak Gö¤üs
Hastal›klar›
Uzmanlar›’n›n
hakk›nda bilgi
sahibi olmalar›
gereken tüm konu
bafll›klar›n›n listesi
ve uzmanl›k 
e¤itiminin 
tamamlanmas›yla
elde edilmifl olmas›

gereken yetkinlik listesi ve düzeyleri
tan›mlanm›flt›r. Nisan 2009’da da bu
konu bafll›klar›n›n ve günlük klinik
pratik için gereken di¤er niteliklerin
nas›l ö¤renilmesi, ö¤retilmesi ve
de¤erlendirmesini de kapsayan
uzmanl›k e¤itim program› 
oluflturulmufltur. 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.

Kurumlar›n, kendi kurumsal e¤itim
programlar›n› olufltururken, TGHYK’ca
belirlenen e¤itim program› bir rehber ve
çerçeve program ifllevi görecektir.

l Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
E¤itim Program›n›n hayata
geçirilmesi: Bu 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 planlananlar; 

n Yeterlik Kurulunca önerilen bu
uzmanl›k e¤itim 
program›, bu program›n
haz›rl›k sürecinde geçerli
olan befl y›ll›k uzmanl›k
e¤itimi süresince
edinmeleri gereken temel
çekirdek yetkinlikleri klinik pratik içinde
uygulanacak ve ö¤renilecek 
modüller fleklinde yap›land›rm›flt›r. 
Oysa Yeni Yasada, T›pta uzmanl›k ana
dallar›yla ilgili çizelgede Gö¤üs
Hastal›klar› Uzmanl›k süresi tekrar 
4 y›l olarak belirlenmifltir. Bu nedenle
TGHYK’n›n bir alt komisyonu olan
“E¤itim Program› Gelifltirme
Komisyonu” taraf›ndan 5 y›la göre
haz›rlanm›fl olan bu program tasla¤›n›n
4 y›la uyarlanmas› çal›flmalar› 
devam etmektedir.

n Genel Yetkinlikler ve Temel
E¤itim (Rotasyonlar) konular›nda
destek: Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
e¤itimi bafll›ca üç bölümden oluflur.
1. Genel Yetkinlikler
2. Temel E¤itim-Rotasyonlar
3. Uzmanl›k E¤itimi (Gö¤üs

Hastal›klar› Klini¤i/Anabilim
Dal› Dönemi)
Genel Yetkinlikler; Tüm uzmanl›k

alanlar›ndaki hekimlerin, etkin ve
güvenli bir sa¤l›k hizmeti verebilmeleri
için t›bbi bilgi ve beceri d›fl›nda sahip
olmalar› gereken ahlaki, yasal ve mesleki
yetkinliklerdir. Bu yetkinlikler, Temel
E¤itim döneminde edinilmesi gereken
yetkinlikler (Genel Yetkinlikler-1) ve
Uzmanl›k e¤itimi döneminde 
edinilmesi gereken yetkinlikler 
(Genel Yetkinlikler-2) olmak üzere 
iki bölümden oluflmaktad›r.

Genel Yetkinlikler-1 bölümü;
Öykü alma, muayene ve kay›t tutma
becerileri, zaman yönetimi ve karar
verme becerileri, iyi kalitede bak›m 
ve hasta güvenli¤i, enfeksiyon kontrolü,
geçerli hasta onam›, bir konsültasyonda
hastalarla iletiflim, meslektafllarla 
çal›flma ve profesyonel davran›fl 
gibi yeterlikleri içerir.

Genel Yetkinlikler-2 bölümü;
Sa¤l›¤›n korunmas›, gelifltirilmesi ve halk
sa¤l›¤›, t›bbi etik ve halk sa¤l›¤›, 
hekimlik uygulamalar›n›n yasal
çerçevesi, eti¤e uygun araflt›rmalar, 
kronik durumlar›n yönetimi ve hastada
öz-bak›m yetilerinin gelifltirilmesi, iyi
klinik uygulaman›n sürdürülmesi ve

yönetiflim, kötü haber verme,
flikayetler ve t›bbi hatalar,
ö¤retme ve yetifltirme, sa¤l›k

yönetimi ve politikalar› gibi
yetkinlik alanlar›n› içerir.

TGHYK olarak Genel
Yetkinlik Modülleri konusunda

tüm e¤itim kurumlar›n› kapsayan bir
destek süreci planl›yor iken böylesi bir
e¤itimin oluflturulmas› konusunda 
TTB – UDEK kapsam›nda “Uzmanl›k
E¤itimi Özgün Standartlar ve
Yetkinlikler Çal›fltay” düzenlendi ve
bu yetkinlikler ayr›nt›l› olarak uzmanl›k
dernekleri temsilcilerinin kat›ld›¤› bir
ekip çal›flmas› ile tan›mland›. TGHYK
ad›na da hem TTD hem de
TÜSAD’dan birer temsilci bu
çal›flmalara kat›ld›. Ayr›nt›lara TTB –
UDEK web sayfas›ndan ulafl›labilir
(http://www.ttb.org.tr/udek/)

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
E¤itimi bileflenleri içinde yer alan
“Temel E¤itim – Rotasyonlar”
konusunda Yeterlik Kurulumuz, bu
dönemde faaliyetlerine bafllam›fl ve ilk
faaliyet olarak Uzmanl›k E¤itim
Program›n›n ‹ç Hastal›klar›

Modüllerinin ifllendi¤i Kurs
18-19 Kas›m 2011
tarihlerinde Marmara
Üniversitesi Hastanesi
Pendik Yerleflkesi’nde
gerçeklefltirilmifltir. Kursa

Türkiye’nin farkl› bölgelerinden hem
e¤itim hastanesi hem de üniversitelerin
Gö¤üs Hastal›klar› AD’dan toplam 60
uzmanl›k ö¤rencisi kat›ld›. 13 hocam›z
kendi konular› ile ilgili bilgileri modül
içeriklerine uygun olarak kursiyerler ile
paylaflt›lar. Bu kursun tüm organizasyon
ve masraflar› TTD ve TÜSAD
taraf›ndan ortak maddi ve manevi emek
ve gayret ile karfl›lanm›fl olup kursta
anlat›lan tüm sunumlara ait 
dökümanlara TGHYK web sitesinden
ulafl›labilir (www.tghyk.org). 
Bu tür kurslar, giderek artan bir ivme ile
ve di¤er modülleri de kapsayacak flekilde
devam edilecektir ve bundan sonraki
kurslar›n ‹zmir bölgesinde ve Orta veya
Do¤u Anadolu’da tekrar› konusunda
kararlar al›nm›flt›r. 

TGHYK- YK Uzmanl›k 
e¤itiminin hedeflerine ulaflmas› için
merkezi veya bölgesel kurslar, 
seminerler, k›fl okullar›,
yap›land›r›lm›fl e¤itim toplant›lar› vb.
yapmak; uzmanl›k derneklerinin
toplant› ve kongrelerinde bu 
hedefe yönelik etkinlikler düzenlemek
amac›ndad›r.

l Uzmanl›k Ö¤rencilerine yönelik
cep kitapç›¤›n›n oluflturulmas›: Bu
cep kitab›, Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlik Kurulu taraf›ndan 2010 y›l›nda
yay›nlanan “Gö¤üs Hastal›klar›
Uzmanl›k E¤itim Program›” kitab›ndan

faydalan›larak uzmanl›k ö¤rencilerine
yönelik olarak k›sa ve özet biçiminde
ama ana hatlar korunarak haz›rlanm›flt›r.
‹lgili kitap, tüm e¤itim kurumlar›nda ve
e¤iticilerde bulunmaktad›r. Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu web
sayfas›ndan da (www.tghyk.org.tr) ilgili
kitaba ulafl›labilir.

l TGHYK Web sayfas›’n›n
oluflturulmas›: Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu Web Sitesi
(www.tghyk.org) Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu yap›, ifllev ve
üyelerinin tan›t›lmas›, mevcut kaynak
dökümanlara ulafl›lmas›, güncel 
eylemlerin duyurulmas›, ba¤l› birimler
aras›ndaki koordinasyon, 
standardizasyon ve iletiflimin 
sa¤lanmas› amac›yla kurulmufltur.

Amaç ve faaliyetleri; Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu etkinliklerini
ve kararlar›n› hekimlere, ilgili 
derneklere, t›p otoritelerine, hükümet
organlar›na duyurmak, akreditasyon
kurum ziyaret programlar›, 
resertifikasyon konular›nda mevcut
dökümanlara ulafl›m› sa¤lamak ve 
güncel duyurular› yapmak, Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik S›nav› ile ilgili bilgi
sa¤lanmas›, baflvuru yap›lmas› ve
sonuçlar›n ö¤renilmesini
gerçeklefltirmek, kurul çal›flmalar› ile
ilgili yay›n ve sunumlara yer vermek,
uzmanl›k e¤itimleri ile ilgili güncel yasa
ve yönetmelik de¤iflikliklerini 
duyurmak, s›nav soru haz›rlama
k›lavuzunu ve formunu yay›nlamak,
Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik
Kurulu’nun haz›rlad›¤› Çekirdek E¤itim
Müfredat›, Uzmanl›k E¤itim Program›
vb. dökümanlara ulafl›m› sa¤lamak
olarak özetlenebilir. 

l Akreditasyon ve Resertifikasyon
Yönergelerinin Haz›rlanmas›,E¤itim
Üst Kuruluna sunularak kabul
edilmesi ve yürürlü¤e sokulmas›:
TGHYK Yeterlik S›navlar›na en erken
bafllam›fl ve yapmakta olan yeterlik
kurullar›ndan biridir ve 2000 y›l›ndan
bu yana s›navlara her y›l düzenli olarak
devam edilmektedir. 2001 y›l›nda
TGHYK Yönergesi’nin özel durumlar
bafll›kl› maddesi gere¤ince (Halen e¤itim
kurumlar›nda çal›flmakta olan profesör,
doçent, klinik flefi, klinik flef yard›mc›lar› ve
ÖSYM'nin flef ve flef yard›mc›l›¤› için yapt›¤›
Mesleki Bilgi s›nav›nda baflar›l› uzmanlar, bu
iç yönergenin kabulünden sonra iki y›l içinde
ilgili kurullara gerekli belgelerle baflvurduklar›
takdirde s›nav yap›lmaks›z›n Yeterlik
Belgesini al›rlar) geçerlilik süresi 10 y›l
olmak üzere 167 kifliye Board Belgesi
s›nava tabii tutulmaks›z›n verilmifltir.
Ancak 2011 y›l›nda bu belgelerin 
geçerlilik süresinin dolmas› nedeniyle
“Resertifikasyon Yönergesi” haz›rlanm›fl
ve E¤itim Üst Kurulu’na sunularak
kabul edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir,
yönergeye TGHYK web sayfas›ndan
ulafl›labilir
(http://www.tghyk.org/?p=resertifikasyon).

Akreditasyon: Bir e¤itim 
program›n›n, kurumun veya kiflinin
belirlenmifl e¤itim standartlar›na (e¤itim
program›, e¤itim ortam›, e¤iticiler,
e¤itilenler) tam olarak uygun olup
olmad›¤›n› belirleme sürecidir. Bir 
kurumun uygulad›¤› program›n veya
yöntemin standartlar veya kriterler ile
uyumlu olup olmad›¤›n›n yetkili bir
otorite taraf›ndan incelenmesi ile
bafllay›p onaylanma süreci ile 
sonuçland›r›lmas›n› içeren resmi süreçler
bütünü olarak da tan›mlanabilir.
Kurumlarda sürekli kalitenin

gelifltirilmesini amaçlayan bir süreç ve
kalite güvencesi sa¤layan ancak
gönüllülük esas›na dayal› bir ifllemdir. 

TGHYK-YK olarak HERMES
akreditasyon standartlar›n›n 
yay›nlanmas›n› takiben “Gö¤üs
Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itimi ‹çin
Ulusal Standartlar” bafll›¤› alt›nda
Akreditasyon Raporu haz›rlanm›fl ve
kabul edilmifltir. Bu aflamadan sonra
ileriye yönelik planlar›m›zda; 

n Kurum ziyaret programlar›n›n
planlanmas›: Bu konuda istekli olan
birim ya da birimlerin tespit edilerek bu
kurumlara öncelikli olarak ziyaretlerin
bafllat›lmas›

n Referans E¤itim Kurumlar›n›n
Tespiti: “SFT, Kardiyopulmoner
Egzersiz Testleri, Tan›sal ve Giriflimsel
Bronkoskopi, Sigara b›rakma, Allerji,
Uyku, Pulmoner Rehabilitasyon, TBC,
USG, Torakoskopi ve Meslek
Hastal›klar›” konular›nda referans
e¤itim kurumu olma özelli¤ini 
tamamlam›fl kurumlar›n belirlenmesi ve
gere¤inde uzmanl›k ö¤rencilerinin 
rotasyon yoluyla e¤itim almalar›n›n
sa¤lanmas›, 

n Kurumlar›n olanak ve alt
yap›lar›n›n belirlenmesi, 

n Asistan karnelerinin hayata 
geçirilmesi mevcuttur. 

l Uzmanl›k Ö¤rencisi Geliflim
S›nav›: TGHYK – YK’ n›n uzun 
süreden beri gündeminde olan ve 
hayata geçirmeyi planlad›¤› “Uzmanl›k
Ö¤rencisi Geliflim S›nav›”n›n ilki bu y›l
muhtemelen ekim ay›nda online olarak
e¤itim vermekte olan tüm kurumlardaki
uzmanl›k ö¤rencilerinin kat›lmas› 
hedeflenerek ayn› anda ve bilgisayar
bafl›nda yap›lacakt›r. Bu muhtemelen
Türkiye’de online olarak yap›lan ilk
Yeterlik Kurulu s›nav› olacakt›r ki bu
s›nav›n haz›rl›klar› TGHYK – S›nav
Komisyonu taraf›ndan yap›lmaktad›r.
S›nav sorular› her iki derne¤in Çal›flma
Gruplar›’ndan soru isteme yöntemi ile
elde edildikten sonra s›nav komisyonu
ve T›p E¤itimi AD yetkililerince
de¤erlendirildikten sonra uzmanl›k
ö¤rencilerine yönlendirilecektir. Çoktan
seçmeli soru cevaplama fleklinde
yap›lacak olan s›nav›n sorular› gö¤üs
hastal›klar› alan›na ek olarak rotasyon
süreleri oran›nda rotasyon yap›lan dallar›
da kapsayacakt›r. S›nav sonuçlar› sadece
uzmanl›k ö¤rencilerine ve çal›flt›klar›
kurum sorumlular›na bildirilecektir.

Bu s›nava haz›rlan›rken bir baflvuru
kitab› niteli¤inde haz›rlanan ve sadece
online olarak ulafl›labilecek bir bilgi
kayna¤› olan TÜRKÇE UP-TO-
DATE’e çok yak›n zamanda uzmanl›k
ö¤rencilerimiz web sitemizden
ulaflabileceklerdir . Y›la ba¤l› 
olmaks›z›n her uzmanl›k ö¤rencisi
s›nava girece¤i için sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi k›dem y›l›na 
göre yap›lacakt›r. 

SONUÇ: Türk Toraks Derne¤i ve
Türkiye Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i’nin eflgüdümü ile çal›flan
TGHYK’n›n, her iki derne¤in de 
özverili, fedakarca gayretleri ve
olanaklar›n› birlefltirerek destek  
vermeleri sonucu mevcut Yeterlik
Kurullar› içinde en baflar›l› ve en
üretkenleri aras›nda say›labilece¤ini
düflünüyorum ve gelecekte bu sinerjinin
devam› ile Gö¤üs Hastal›klar› 
Uzmanl›k E¤itiminde daha faydal›,
daha üretken olabilece¤imize ve 
örnek gösterilecek baflar›lara imza
ataca¤›m›za inan›yorum.

Dr.Filiz Koşar
TÜSAD Başkan Yardımcısı 

TGHYK Sekreteri 

TÜRK GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI YETERL‹K KURULU:
Neler Yap›yoruz ve Neler Yapmay› Planl›yoruz?

Sayfa 2’den devam
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SOLUNUM 2012’de sizler için
haz›rlad›¤›m›z birbirinden ilgi
çekici, her biri konular›nda söz

sahibi
hocalar›m›z
taraf›ndan 
organize
edilen ve
anlat›lacak
olan yedi kurs 
düzenledik. 
Güncel
oldu¤u kadar
hiçbir zaman
güncelli¤ini 
kaybetmeyen, 
günlük pratik 
uygulamalar›n›zda sizlere katk›
sa¤layaca¤›n› düflündü¤ümüz
kurslar›m›z için kurs baflkan›
hocalar›m›z›n de¤erlendirmelerini
sizler için ald›k. 

SOLUNUM 2012 kurslar› 
ile ilgili anlafl›laca¤› gibi oldukça 
verimli geçece¤ini düflündü¤ümüz
bir program sizi bekliyor.

Dr. Zeynep Ferhan Özfleker
SOLUNUM 2012 Kurs

Sorumlusu

Kursumuzda plevral 
effüzyonlar›n tan›

ve tedavisinde güncel, 
bilimsel ve en do¤ru
yaklafl›mlar, konusunda
uzman, deneyimli ve
tan›nm›fl konuflmac›lar
taraf›ndan ele
al›nacakt›r.
Konuflmac›lardan ikisi,
dünyaca tan›nm›fl 
isimlerdir.

Kursun teorik
bölümünde 
patofizyoloji, 
radyolojik tan›sal
yaklafl›m, s›v› analizi,
kapal› plevra biopsisi,
medikal torakoskopi,
videotorakoskopi yan› s›ra,
malign ve parapnömonik

s›v›lar›n yönetimi ele
al›nacak, “Ben nas›l
yap›yorum” format›nda
video destekli ilgi çekici
olgu sunumlar›
gerçeklefltirilecektir.
Teorik bölüm ard›ndan,
teorik bilgilerin 
uygulanabilece¤i bir
videotorakoskopi pratik 
uygulamas› yap›lacakt›r.

Kurs bitiminde
kat›l›mc›lar, plevral 
effüzyonlar›n tan› ve
tedavi yönetiminde en
do¤ru ve güncel 
yaklafl›m› ö¤renmifl olarak
ayr›lacaklard›r.

Kurs Baflkanlar›
Dr. Semra Bilaçero¤lu 

Dr. Levent Elbeyli

Plevral Effüzyonlara Yaklafl›m Kursu

Farkl› Hasta
Gruplar›nda

Mekanik
Ventilasyon Kursu

‹lk kez bu y›l Solunum 2012’de farkl›
bir kurs tasarlad›k. Bronkoskopi

kurslar›nda pek konuflulmayan
“Ünitenin Kurulmas› ve Düzenlenmesi”,
“Yard›mc› Personel E¤itimi”, “Çal›flan,
Hasta ve Cihaz Güvenli¤i” gibi temel
konulardan tutun raporlama ve arfliv
oluflturma gibi yap›lanlar›n do¤ru ifadesi
ve korunmas› gibi hayati alanlara uzanan
konu bafll›klar›, alan›nda deneyimli
konuflmac›lar taraf›ndan
sunulacak. Bu çok
önemli ama bilimsel
ortamda çok da
tart›flmaya aç›lmam›fl
konular, hem temel
altyap› gereklilikleri
hem de kalitenin
art›r›lmas›na yönelik

iyilefltirme çal›flmalar›n›n tart›fl›lmas› 
iyi uygulamalar yap›labilmesi için 
temel koflullar› edinmemizde yol 
gösterici olacakt›r.

Ülkemizde ilk kez gerçeklefltirilecek
olan bu kursta zengin bir paylafl›m

ortam› bulaca¤›m›zdan
kuflku duymuyor, sizleri
birlikte ö¤renmeye ve
bildiklerimizi paylaflmaya
davet ediyoruz.

Kurs Baflkanlar›
Dr. Benan Ça¤layan 

Dr. Ahmet Selim
Yurdakul

Obstrüktif uyku apne 
sendromundan kompleks

uyku apne sendromuna kadar
farkl› klinik tablolar›n tan› ve
tedavisi konusunda bilgi sahibi
olmak istemez misiniz?

O halde, ülkemizde say›lar›
milyonlarla ifade edilen bu 
hastalara çare olmak, alan›n›zda
farkl›l›k yaratmak, bile¤inize bir
alt›n bilezik daha takmak 
istiyorsan›z, sizleri tan›dan
tedaviye çok say›da olgunun
sunulaca¤› uyku kursumuza 
bekliyoruz.

Kurs Baflkanlar›
Dr. O¤uz Köktürk 

Dr. Duygu Özol

Tan›dan Tedaviye Olgularla
Uykuda Solunum

Bozukluklar› Kursu

Gö¤üs
Hastal›klar›

ile ilgili
toplant›larda
düzenlenen
Radyoloji
Kurslar› ve 
oturumlar›na
y›llard›r 
meslektafllar›m›z
yo¤un ilgi
göstermektedir. 

Kursumuzda soliter pulmoner
nodül, çok say›da nodüller, akci¤er
kanserinin evrelendirilmesi, plevral
hastal›klar, mediastinal kitlelerde
ay›r›c› tan›, pulmoner vasküler
hastal›klar, idiyopatik interstisyel
hastal›klar ve di¤er interstisyel
hastal›klar anlat›lacakt›r. 

Konular her biri alanlar›nda son
derece yetkin olan ve y›llard›r benzer
toplant›larda be¤enilen konuflmalar

yapm›fl ö¤retim
üyeleri taraf›ndan
anlat›lacakt›r.

Bu y›lki
toplant›da konular
ö¤renme sürecini
olumlu etkileyece¤i
düflünülen bir 
yöntemle 
ifllenecektir. Her bir konu için ayr›lan
süre 45 dakika olup bu sürenin 
ilk 25 dakikas› teorik bilgilerin
aktar›lmas› fleklinde geçecek, 
kalan 20 dakikada da e¤itici 
olgular kat›l›mc›larla interaktif
biçimde tart›fl›lacakt›r. Sadece 
interaktif bölümde de¤il, teorik
bölümde de e¤itici özelli¤i ön 
planda olan görsel malzemeler 
kullan›lacakt›r.

Kurs Baflkanlar›
Dr. Macit Ar›yürek 

Dr. Recep Savafl

Pulmoner
Hipertansiyon ve
Ekokardiyografi
Kursu

Kursumuzun amac›, yo¤un
bak›m hastas› takip eden 

ya da yo¤un bak›mda nöbet tut-
mak zorunda olan
ve gö¤üs
hastal›klar›, iç
hastal›klar› ve
anesteziyoloji 
disiplinlerinde
çal›flan uzman,
asistan, hemflire ve
solunum 
fizyoterapistlerinin,
de¤iflik hasta 
gruplar›ndaki
mekanik 
ventilasyon 
prensipleri ve
pratik uygulamalar›
hakk›ndan bilgi ve
deneyimlerini
art›rmakt›r.

Kursun sonunda pratik
uygulama yap›lacakt›r.

Kurs Baflkanlar›
Dr. Cenk K›rakl› 

Dr. Murat Sungur

Sigara ve sigara b›rakma
konusunda, hekimlerdeki

bilgi ve bilinç düzeyini art›rmay›
amaçlayan kursumuzda sigara
ve sigaray› b›rakt›rma 
yöntemleri, ayr›nt›s› ile
konunun 
uzmanlar›
taraf›ndan

anlat›lacakt›r. Kat›l›mc› say›s›n›n
30 kifli ile s›n›rl› oldu¤u 
kursumuza kay›t yapt›rmakta
geç kalmaman›z› öneririz.

Kurs Baflkanlar›
Dr. Nazmi Bilir 

Dr. Tunçalp Demir

Kursumuzda Gö¤üs
Hasatl›klar› için

oldukça önemli olan
pulmoner hipertansiyon
teflhisten tedaviye tüm
ayr›nt›s›yla tart›fl›lacakt›r.
Uygulamalarla kurs
sonunda tüm 
kursiyerlerimizin, 
PH’na kendileri tan›
koyup tedavi 
edebilecek flekilde 
kursumuzdan
ayr›laca¤›n› 
düflünüyoruz.

Dr. O¤uzhan
Okutan 

Dr. Mehmet Uzun

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

SOLUNUM 2012’de 7 Tane
Mükemmel Kursta Bulufluyoruz

Bronkoskopi Ünitesi 
Yönetimi Kursu

Sigara B›rakma
Yöntemleri Kursu
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Sayg›de¤er Meslektafllar›m›z,
TÜSAD 34. Ulusal Kongresi

SOLUNUM 2012 için geri say›m
bafllad›. Kongreye çok az bir
zaman kald›. Kongre'nin altyap›

haz›rl›klar› daha 
SOLUNUM 2011
Kongresi bitmeden
bafllam›flt›. Kongrenin
hemen ard›ndan yeni
“Kongre Organizasyon
Komitesi” oluflturulmufl ve
TÜSAD web sayfas›na bir
anket konularak siz 
meslektafllar›m›z›n görüfl ve
düflünceleri do¤rultusunda,

Çal›flma Gruplar› ve Koordinasyon
Kurullar› arac›l›¤›yla bilimsel 
program›n çat›s› ortaya ç›km›flt›. 

2011 sonbahar›ndan bugüne
kadar toplant›lar, telefon
görüflmeleri ve SMS’ler, en fazla da
neredeyse takip edilemez h›zda 
e-posta yaz›flmalar› derken 
Kongre Bilimsel Program› haz›rland›
ve web sitesinde duyuruldu:
(http://www.solunum.org.tr/sol-
unum2012/default.asp?p=bprogram). 

Kongrenin ilk gününde 7 farkl›
konuda kurs düzenlecek ve bu 
kurslarda kendi alanlar›nda yetkin bilim
insanlar›ndan bilgi, deneyim ve biraz da
pratik e¤itim alma imkan›m›z olacak.
Yine kongrenin 3 gününe yay›lm›fl
olarak, geçen y›l oldukça ilgi gören
“Uzman› ile Yürüyüfl” ad› alt›nda
düzenlenen sabah toplant›lar›nda s›n›rl›
say›daki meslektafl›m›za, ilgi duyduklar›
alanda uzman isimlerle kahvalt›
masas›nda sohbet etme, sorular›n› sorma
ve deneyimlerini paylaflma imkan›
do¤acak. Kongrede 23 panel, 
10 konferans, 8 interaktif olgu oturumu, 

2 ‘Ben Nas›l Yap›yorum?’, 
1 ‘Tamamlay›c› Görüfl’, 1 ‘Kongre Özel
Oturumu” ve 1 “Uzmanl›k Ö¤rencisi
Oturumu” var. Kongre Özel Oturumu,
bir süredir yo¤un biçimde hissetti¤imiz
ve ne yaz›k ki süregelen “sa¤l›kta
fliddet”in can›na kastetti¤i meslektafl›m›z
Dr. Ersin Arslan an›s›na ve elbette bu
konu ile ilgili düzenlendi. Yine bu y›lki
kongrede bir ilk olarak “Gö¤üs
Hastal›klar›nda Temel Kavramlar” 
serisi olarak ayr› bir salonda ve özellikle
genç gö¤üs hastal›klar› asistanlar› ile aile
hekimlerine yönelik olarak haz›rlanm›fl
8 oturum gerçeklefltirilecek. 

Hep söyleyegeldi¤imiz gibi, siz
de¤erli meslektafllar›m›z›n kendi
çal›flmalar›yla zenginleflmemifl bir 
kongrenin asla tamam olmayaca¤›ndan
yola ç›karak 5 sözel bildiri oturumu ve
gün sonunda genifl poster sunumlar› 
planland›.

Kongreye hepimizin bildi¤i,
be¤endi¤i ve keyifle dinledi¤i

hocalar›m›z›n yan›nda taze bilgilerle
donanm›fl dinamik ve genç 
akademisyenlerin de renk kataca¤›na
inan›yoruz. 

Yerli ve yabanc› uzman 
konuflmac›lar ve siz de¤erli
meslektafllar›m›z›n çal›flmalar›n›n
oluflturdu¤u bilimsel aktivitelere ek 
olarak mesle¤imizle iliflkili paramedikal
konular da kongrede yer bulacak. 
Bütün bunlara, günlük rutin
içerisinde bo¤ulmufl hekimler olarak,
belki de y›llard›r görmedi¤imiz 
bir arkadafl›m›z ile akflam çay› içip 
sohbet etmeyi eklersek kongreye 
kat›lmak için çok sebebimiz var 
diyebiliriz…

Dünyaca Ünlü Bilim
Adamlar› Çeflme’ye Geliyor

Haz›rl›k çal›flmalar›m›z›n
bafllad›¤›n› 2011’in son aylar›nda
yine bir Solunum Aktüel
say›s›nda  bildirmifltik. Bir y›la
yak›n süreyi tüm organizasyon
komitesi olarak çok yo¤un bir
çal›flma temposu içerisinde
geçirdik. Siz de¤erli
meslektafllar›m›z›n da öneri, görüflleri
ile gö¤üs hastal›klar› alan›nda güncel
geliflmelerin ›fl›¤›nda çok ayr›nt›l› bir
bilimsel program oluflturduk. Ekip
olarak en büyük dile¤imiz bilimsel
ç›tas› çok yüksek, sizlerin be¤enisini
kazanmay› hak edecek, heyecanla
kat›lmay› arzu edece¤iniz bir kongre
organizasyonu oluflturmakt›. Yaklafl›k
bir ay kadar önce web sitemize 
program› yerlefltirdi¤imizde de¤erli
hocalar›m›zdan tebrik mesajlar› almak
motivasyonumuzu daha da art›rd›. 
Bu duygular içerisinde çal›flmalar›m›z›
sürdürürken, yo¤un emeklerinizin
ürünleri olan akademik çal›flmalar›n›z›
almaya bafllad›k. Bu y›l çok say›da,
akademik düzeyi yüksek bildiri ald›k.
Bir hekimin en önemli de¤erinin
eme¤i oldu¤unun çok fark›nday›z. 
Bu de¤erleri paylaflt›klar› için onlar›
bizlerle, sizlerle paylaflan tüm 
meslektafllar›m›za flimdiden flükran
duygular›m›z› sunuyoruz. 

Kongre organizasyon çal›flmalar›
sürerken Türkiye’deki tüm sa¤l›k
çal›flanlar›n› yasa bo¤an ac› olay› biz
Gö¤üs Hastal›klar› camias› olarak 
çok daha derinden yaflad›k. Bir 
arkadafl›m›z, meslektafl›m›z katledildi.
Komite olarak bu olay› Türk Tabipler
Birli¤i, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ile 
birlikte ayr›nt›lar› ile tart›flaca¤›m›z,
çözüm arayaca¤›m›z, arkadafl›m›z›
anaca¤›m›z bir ortam oluflturduk. 
Bir panelimizi bu önemli olaya
ay›rd›k. Sizleri hepimizi ilgilendiren
bu önemli konuyu paylaflmaya,
tart›flmaya, çözüm önerilerinizi
almaya davet ediyoruz. 

Bu y›l da kongremizi çok yo¤un
ve zengin içerikli kurs program› ile
bafllat›yoruz. Kurs akflam›, aç›l›fl 
program›m›zda sizleri hofl sürprizlerle
karfl›layaca¤›z. Yo¤un kongre 
günlerinin sonras›na keyifle
geçirece¤iniz, kimi zaman da 
dinlenirken biraz düflündürece¤imiz
akflamlar haz›rlamaya çal›flt›k. Sosyal

program›m›z›n
ayr›nt›lar›n› k›sa bir
süre sonra web 
sayfam›zda
paylaflaca¤›z. 

Derne¤imizin
42. y›ldönümünü
kutlad›¤›m›z bu
y›lda, kongre 
ortamlar›nda
y›llarca 

deneyimlerini bizlerle paylaflan,
emekliye ayr›lan kimi
hocalar›m›z› u¤urlayaca¤›z.
Deneyimli hocalar›m›z 
birikimlerini bizimle
paylaflmaya devam ederken;
bayra¤› devralan 
genç bilim insanlar›,
çal›flt›klar› alanlardaki 
yenilikleri bizlere sunacaklar.
Yine her zaman oldu¤u 
gibi bu kongrede de
yurtd›fl›nda çok de¤erli
bilim insanlar› 
konu¤umuz olacak.

Bafllang›çta sizleri 
davet ederken
kulland›¤›m›z 
söylemimizle: “Birlikte 
ürettiklerimizi paylaflmak
üzere sizleri Ege’nin 
incisi Çeflme’ye 
bekliyoruz.” 

Solunum 2012
Organizasyon

Komitesi Ad›na
Dr. Ülkü Y›lmaz

Dr Ülkü Yılmaz
SOLUNUM 2012
Kongre Başkanı

Dr. Ali Fidan
SOLUNUM 2012 

Bilimsel Komite Sekreteri

Bu y›l da önceki y›llarda
oldu¤u gibi yurtd›fl›ndan
konuflmac› misafirlerimiz 

olacak. Gerek klinik çal›flmalar ve
gerekse yay›n aç›s›ndan her biri
kendi alan›nda önde gelen bilim
adamlar›ndan olan yabanc›
konuflmac› konuklar›m›z, kongre
kat›l›mc›lar›na bilimsel 
deneyimlerini aktaracaklar.
Konuflmac›lar flunlar: l Dr. Sudish
Murthy (Cleveland Clinic, OH,

ABD): Akci¤er transplantasyonu
özel ilgi alanlar›ndand›r. l Dr. Gary
Lee (Lung Institude of Western
Australia): Plevral Hastal›klar
Bölüm Baflkan›. l Dr. Arzu Ar›
(Georgia State University, GA,
ABD): Aerosol tedavisi ve cihazlar›
konusu özel ilgi alan›d›r. 
l Dr. Ganesh Raghu (University of
Washington Medical Center, Seattle,
WA, ABD): ‹nterstisyel Akci¤er
Hastal›klar› ve Akci¤er

Transplantasyon program› 
direktörüdür. l Dr. Carla Lamb
(Lahey Clinic, Burlington, 
MA, ABD): Giriflimsel pulmonoloji
ve akci¤er kanseri ilgi
alanlar›ndand›r. l Dr. James Jett
(Mayo Clinic, Rochester, 
MN, ABD): Gö¤üs Hastal›klar›’n›n
önemli bölümlerinden torasik
onkoloji ilgi alanlar›ndand›r. 

Yurt D›fl›ndan Gelen Önemli Konuflmac›lar

devam› sayfa 8’de
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n sayfa 8 solunum aktüel kongre

Doç. Dr. Arzu ARI 
(PhD, RRT, PT, CPFT)
ABD’nin Atlanta flehrinde Georgia
State University’nin Solunumsal
Tedavi Bölümü’nde doçent olarak
çal›flmaktad›r. Solunumsal tedavi
kapsam›nda, klinikte aerosol
araflt›rmalar› yapmakta ve 
mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim
kurslar› vermektedir. Di¤er 
ülkelerdeki meslektafllar›nca ‹spanyolca, Çince, ‹talyanca,
Türkçe ve Arapça’ya çevrilen “A Guide to Aerosol
Delivery Devices for Respiratory Therapists, 2nd ed”
(Solunum Terapistleri için Aerosol Cihazlar› Rehberi, 
2. bask›) kitab›n›n birinci yazar›d›r. Aerosol araflt›rmalar›
konusundaki ilgisini kongre bildirileri yan›s›ra
Respiratory Care, Current Reviews in Respiratory
Medicine, Journal of Aerosol Medicine, Respiratory Care
Clinics of North America, Nursing in Critical Care, and
Expert Reviews in Respiratory Medicine gibi hakemli
dergilerde yay›nlanan çeflitli orijinal araflt›rma ve 
derlemelerde ortaya koymufltur. Ulusal ve uluslaras› 
kongrelerde çeflitli bildiriler sunmufltur. Dr. Ar›, araflt›rma
ve e¤itim konusundaki baflar›l› çal›flmalar› için ulusal ve
uluslaras› prestijli ödüller alm›flt›r. Solunumsal bak›m›n
dünya çap›nda gelifliminin kuvvetli savunucusu olarak,
Dr. Ar›, Uluslaras› Solunumsal Bak›m Konseyi’nde
Türkiye temsilcisi olarak görev yapmaktad›r ve 
1997’den beri bu konseyin üyesidir.

Prof. Dr. Y.C. 
Gary LEE
Özellikle malign ve infeksiyöz
plevra hastal›klar›n›n klini¤e 
uygulanmas› ile ilgili gö¤üs
hastal›klar› uzman›d›r. Dr. Lee’nin
araflt›ma program›nda, direktörü
oldu¤u klinik plevral hastal›klar
servisiyle entegre olan bir 
laboratuar ve klinik araflt›rma kolu
da yer almaktad›r ve bu araflt›rma program›, alan›nda en
aktif olan›d›r. Araflt›rmalar›, ço¤u kez klinik prati¤e
uygulam›fl ve mortalite, morbidite ve sa¤l›k giderlerinde
azalmaya katk›da bulunmufltur. Orijinal ve davetli 
130 yay›nlanm›fl makalesi vard›r; 25 ülkede ana kongre
ve konferanslarda plevra hastal›klar› konusunda 100’ün
üzerinde davetli konuflma yapm›flt›r. Textbook of Pleural
Diseases’in ve International Pleural Newsletter’in editörü
olup, Respirology Dergisi’nin bir önceki editörüdür.
Plevra hastal›klar›yla ilgili uluslararas› rehberler 
haz›rlanmas›nda görev alm›flt›r. Fulbright Bursu yan›
s›ra, Genç Araflt›rmac›, Wellcome Trust Fellowships ve
HEFC Senior Lecturer Ödülleri kazanarak, A.B.D
Vanderbilt Üniversitesi ve ‹ngiltere Oxford 
Üniversitesi’nde plevral hastal›klarda çal›flm›flt›r. Halen,
Western Australia Üniversitesi’nde Gö¤üs Hastal›klar›
Profesörü, Sir Charles Gairdner Hastanesi’nde Gö¤üs
Hastal›klar› Servisi dan›flman ve direktörü, Western
Australia Pleural Hastal›klar Ünitesi Baflkan›’d›r. 

Prof. Dr. Ganesh
RAGHU 
A.B.D.’nin Washington Eyaleti
Seattle flehrindeki University of
Washington’da Gö¤üs Hastal›klar›
ve Yo¤un Bak›m Bölümü’nde
çal›flmaktad›r. Interstisyel Akci¤er
Hastal›klar›, Sarkoidoz ve
Pulmoner Fibroziz Program› yan›
s›ra, Akci¤er Transplantasyonu
Program› medikal direktörüdür. Ayr›ca, Laboratuar
Deparman›’nda da görevlidir. 
‹lgi ve araflt›rma alanlar›: ‹nterstisyel akci¤er hastal›klar›
ve idiopatik pulmoner fibrozis (IPF) tan›s› ve tedavisi,
gastroözofageal reflünün bu hastal›klar›n tedavisindeki
önemi, IPF’te yüksek rezolüsyonlu 
BT ve akci¤er biopsisinin önemi, IPF ve familyal 
pulmoner fibroziste genetik predispozisyon, 
IPF tedavisinde prognostik ölçütler, sarkoidoz 
tedavisi ve akci¤er transplantasyonunda doku 
reddi ve infeksiyon tedavisidir. ‹nterstisyel akci¤er
hastal›klar› konusunda çok say›da makale, derleme ve
kitap bölümü yay›nlanm›fl olup, alan›nda otör kabul
edilmektedir. Sayg›n t›p dergilerinde hakemlik 
yapmakta ve editörler kurulunda yer almaktad›r. 
ACCP ve ATS gibi çeflitli derneklerde bilimsel ve 
yönetim kurullar›nda görev almakta ve
uluslararas› rehberler haz›rlanmas›nda lider 
rol oynamaktad›r.

Op. Dr. Sudish
MURTHY
A.B.D. Cleveland Clinic’te
(Cleveland, Ohio) Ana Hava Yolu
Hastal›klar› Merkezi’nin Cerrahi
Direktörü ve Gö¤üs ve 
Kalp-Damar Cerrahisi Klini¤i’nde
gö¤üs cerrahi uzman› olarak
çal›flmaktad›r. Ayr›ca, Cerrahi ve
Transplantasyon Bölümü’nde de
görevlidir. Amerikan Cerrahi ve Amerikan Gö¤üs Cerrahi
Yeterlilik Kurulu sertifikalar› alm›flt›r. Özel ilgi alanlar›:
Özofagus cerrahisi, bronkoskopik, laparoskopik ve
torakoskopik ifllemleri içeren minimal invaziv cerrahi,
genel cerrahi ve akci¤er transplantasyonudur. Mezuniyet
öncesi e¤itimini Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’nde
(UCLA) kimya ve biokimyada, Ph.D’sini, Vancouver
British Columbia Üniversitesi’nde patolojiden ve t›p
diplomas›n› New York’ta Columbia Üniversitesi
Doktorlar ve Cerrahlar Birli¤i’nden alm›flt›r. Bu 
üniversitede, di¤er çok say›da baflar› ödülü yan›s›ra,
mezuniyet s›n›f›ndaki yüksek baflar›s› için Janeway Ödülü,
T›pta mükemmellik için Loeb Ödülü ve üstün ö¤renim
baflar›s› için Merck Ödülü alm›flt›r. Cerrahi, genel cerrahi
ve kalp-damar cerrahi asistanl›¤›n›, Boston Harvard
Üniversitesi’nde yapm›flt›r. Harvard Üniversitesi’nden
ald›¤› bursla, Hong Kong Üniversitesi Queen Mary
Hastanesi’nde Özofajus Cerrahisi Klini¤i’nde e¤itimini
sürdürmüfltür. ACCP’de Giriflimsel Pulmonoloji/Tan›sal
‹fllemler A¤› yürütme komitesi baflkan›d›r. 

Prof. Dr: James R.
JETT
Halen, A.B.D. Colorado Eyaleti
Denver flehrindeki National Jewish
Health’de Onkoloji Bölümü’nde
çal›flmaktad›r. 1997-2010 y›llar›
aras›nda Mayo T›p Fakültesi’nde
(Rochester, Minnesota, A.B.D.)
görev yapm›flt›r. 
Akci¤er kanserinde tüm dünyada
tan›nm›fl bir bilim adam› ve hekimdir. 
Akci¤er kanserinde erken tan›, kimyasal önleme, 
otoantikor ve/veya BT kullanarak farkl› saptama 
stratejileri ve tedavi konusunda klinik ve 
laboratuvar araflt›rmalar›, dünyadaki sayg›n 
dergilerde yay›nlanm›flt›r. 
Bu araflt›rmalarla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas› 
birçok ödül sahibidir. 
Netter Textbook of Respiratory Diseases 2011 de 
dahil olmak üzere birçok kitapta editör ve bölüm
yazarl›¤› vard›r.
ACCP, ASCO, ATS ve IASLC’nin çeflitli bilimsel ve
yönetim kurullar›nda liderlik görevi üstlenmifltir. 
ASCO, Cancer, Oncology, ERJ, AJRCCM, Thorax, 
New England Journal of Medicine, JOBIP, 
Current Opinion in Pulmonary Medicine, Chest,
Respiratory Medicine gibi sayg›n dergilerde 
hakem ve editörler kurulunda yer alm›flt›r. 
Journal of Thoracic Oncology ve Up to Date (Lung
Cancer Section) editörüdür. 

Dr. Carla LAMB
A.B.D. Massachusetts-Burlington
Lahey Clinic Medical Center’da,
Giriflimsel Pulmonoloji Ünitesi
direktörü ve Tufts Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde yard›mc›
doçenttir. Ayn› zamanda, Lahey
Clinic Multi-Disipliner Torasik
Onkoloji Merkezi’nin
kurucular›ndand›r. Dr. Lamb’in
bafll›ca ilgi alan›, benign ve malign
torasik ve plevral hastal›klar›n erken tan› ve tedavisidir.
Amerikan Bronkoloji ve Giriflimsel Pulmonoloji
Derne¤i (AABIP) gibi giriflimsel pulmonoloji ile iliflkili
ulusal ve uluslararas› derneklerde yönetim ve e¤itim
kurullar›nda lider pozisyonunda yer almaktad›r.
ACCP’nin Giriflimsel Pulmonoloji Network Yönetim
Kurulu’nda da görev alm›flt›r. ACCP’de, Giriflimsel
Pulmonoloji Uzmanl›k E¤itimi müfredat› yan›s›ra
bronkoskopi sedasyon ve analjezi rehberi
haz›rlanmas›nda Uzman Panel’inde aktif üye olarak
çal›flm›flt›r. A.B.D.’de pulmoner giriflimlerde daha ileri
standardizasyon için çal›flan Giriflimsel Pulmonoloji
Program› Direktörler Derne¤i (AIPPD)’nin kurucu
üyelerindendir. Dr. Lamb, ast›m tedavisinde bronflial
termoplasti, malign plevral effüzyonlar›n tedavisinde
farkl› modalitelerin karfl›laflt›r›lmas›, erken akci¤er
kanserinin daha erken bronkoskopik tan›s› için yeni
teknolojilerin yan›s›ra, plevral s›v› ve serumda kanser
tan›s› ve tedavi yan›t› için daha az invaziv olan genetik
analizler üzerinde araflt›rmalar yapmaktad›r.

Yurt D›fl›ndan Gelen Önemli Konuflmac›lar

2. Avrupa Bronkoloji ve Giriflimsel
Pulmonoloji Kongresi, Türkiye

Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
(TÜSAD) ve European Association 
for Bronchology & Interventional
Pulmonology (EABIP) iflbirli¤iyle Mart
2013’te Çeflme, ‹zmir’de yap›lacak.

1. EABIP Kongresi, 
9-12 Mart 2011’de Marsilya’da
baflar›yla gerçeklefltirilmiflti.
Marsilya’daki kongrenin kapan›fl
toplant›s›nda, EABIP Sekreteri 
Dr. Semra Bilaçero¤lu taraf›ndan 
yap›lan sunumla, 2. EABIP Kongresi’nin

TÜSAD ve EABIP iflbirli¤iyle, Mart
2013’te Çeflme’de yap›laca¤›, dünyan›n

birçok ülkesinden gelen yüzlerce hekime 
duyurulmufltur. 

Ülkemizde bronkoskopi ve 
giriflimsel pulmonolojiyle ilgili tüm
meslektafllar›m›z›n destek ve
kat›l›mlar›n›n, bu kongrenin daha
baflar›l› ve verimli olmas›n› 
sa¤layaca¤›na yürekten inan›yoruz.

EABIP ve 2. EABIP 
Kongre Sekreteri

Dr. Semra Bilaçero¤lu
2. EABIP Kongre Baflkanlar› 

Dr. Benan Ça¤layan
Dr. Chris Bolliger

2. Avrupa Bronkoloji ve Giriflimsel
Pulmonoloji Kongresi Çeflme’de Yap›lacak

TÜSAD, 27 Haziran Dünya Spirometre Günü
dolay›s›yla Akci¤er hastal›klar›n›n erken teflhisinde ve
de¤erlendirilmesinde çok önemli bir yere sahip olan
spirometre testinin önemine dikkat çekti ve çeflitli
bölgelerde spirometre çad›rlar› kurarak halk›n 
solunum fonksiyonlar›n› ölçtü.

Dünya Spirometre Günü
Etkinliklerinde Halka 
Solunum Testi Yap›ld› 
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Büyük bir flehrin arka 
sokaklar›nda kaybolmuflluk
hissiyle yolunu bulmaya

çal›fl›rken sokak lambalar›n›n
titreyen ›fl›klar›nda büyüyen 
gölgemden korkup arkama 
bakmadan kaçmak duygusuydu 
yeni kurulan t›p fakültemizin 
poliklini¤inde ilk hastalar›m›
karfl›larken akl›mdan geçenler... 
Ve karfl›mda “Hocam nefes
alam›yorum” diyen; her halinden
Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›
(KOAH) oldu¤u belli olan hastaya
tan› koymak için ilk önce basit bir
spirometre cihaz›n›n gerekli
oldu¤unu hastane yönetimine 
anlatmaya çal›flmakla bafllayan 
macera. Evet yeni yap›lm›fl, bütün
odalar› iki kiflilik, içerisinde hasta için
her türlü konfor düflünülmüfl, bütün
odalarda televizyon, buzdolab› olan,
birisi 64 kesit olmak üzere daha hiç 
kullan›lmam›fl iki adet bilgisayarl›
tomografi cihaz› al›nm›fl olan 
hastanemizin basit bir spirometre
cihaz› yoktu. 

Yeni ve h›zl› kurulan bu tarz t›p
fakültesi hastanelerinin sorunlar› 
saymakla bitmez fakat kendi kiflisel
görüflüm olarak en temel iki 
sorununun h›zl›ca çözülmesi 
gerekmektedir. Bunlardan ilki 
kurulacak hastanenin hasta kabulüne
bafllamadan önce bütün branfllar›n
teknik alt yap›s›n›n en az›ndan bazal
düzeyde çözülmüfl olmas›, ikincisi ise
üçüncü basamak sa¤l›k kuruluflu
iddias› ile aç›lan ve daha çok mecburi
hizmet atamalar› ile hekim atamas›
yap›larak akademik kadrolar› 
doldurulmaya çal›fl›lan bu 
hastanelerin akademik personel 
ihtiyac›n›n çözülmüfl olmas›
gereklili¤idir.

Yaz›n›n ilk bafl›nda da
bahsetti¤im gibi bir t›p fakültesi 
hastanesinde hasta odalar›n›n iki
kiflilik olmas› içerisinde televizyon,
buzdolab›, her odada banyo olmas›
ve d›fl görünüflünün görkemli olmas›
oray› t›p fakültesi hastanesi 
yapmamaktad›r. Günümüzde bundan
yüz y›l önceki gibi dahiliye ve hariciye
fleklinde ikiye ayr›lm›fl bir t›p mesle¤i
de olmad›¤› için bir hastane 
kurulurken biyokimyas›ndan 
patolojisine, beyin cerrahisinden 
kardiyolojisine kadar bütün branfllar
ortak çal›flmak zorundad›r. Yeni 
kurulan bir hastanede hepsinin ortak
gelifltirilmesi zorunluluktur. E¤er bu
flekilde planlanmaz ise yani
spirometrisi olmayan bir gö¤üs
hastal›klar› klini¤i gibi baz› branfllar›n
bilerek ya da bilmeyerek gelifltirilmesi
ihmal edilir ise, b›rak›n üçüncü
basamak sa¤l›k kurumunu birinci
basamak bir sa¤l›k kurumu bile
olmas› zordur. Çözüm olarak üçüncü
basamak bir sa¤l›k kurumu aç›lmas›
planlan›rken her branfl›n en az›ndan
temel ihtiyaçlar› önceden belirlenmeli
ve tüm bölümlerin bu temel
ihtiyaçlar› karfl›land›ktan sonra o 
hastaneye hasta kabul izni 
verilmelidir.

Ülkenin
do¤usu ile bat›s›
aras›nda uçurum
gibi bir fark
oldu¤u gerçe¤ini
bir kez daha
anl›yorum. Bu
denli konforlu
planlanan ve
d›flar›dan bak›nca
devasa bir sa¤l›k

kompleksi izlenimi veren bir kamu
hastanesini bat›da bulmak zor. Fakat
belki de as›l sorun burada bafll›yor.
Üçüncü basamak bir sa¤l›k kuruluflu
olarak planlanan yeni aç›lm›fl bir
üniversite hastanesinde gönüllü
çal›flmak isteyen akademik personel
say›s› bir elin parmaklar› kadar.

Gönüllü¤ün bitti¤i yerde zorunluluk
bafll›yor. Bofl olan kadrolar mecburi
hizmet atamalar› ile dolduruluyor.
Üniversite hastaneleri do¤as› gere¤i
"performansa dayal› döner sermaye"
gibi anlafl›lmas› çok zor olan bir 
sistemde pay› en az olan kurumlardan
biri oldu¤u için maddi kayg›lardan
dolay› zorunlu hizmet ile bir 
üniversite hastanesine atanan ve 
belli bir süre zorunlu olarak çal›flmak
zorunda kalan hekimlerin de ilk
düflündükleri fley süreleri bittikten
sonra baflka bir yeri nas›l gidece¤im
oluyor. Bu noktada çözüm zor
olmakla birlikte bu tür hastanelerde
gönüllü çal›flmak isteyen akademik
personelin desteklenmesi ve en
az›ndan üniversite hastanesinin 

kendi akademik alt yap›s›n›
oluflturuncaya kadar pozitif 
ayr›mc›l›k yap›lmas›
kanaatindeyim.

Bu sat›rlar› yazd›¤›m s›rada
hastanemde birinci y›l›m›
doldurmufl durumday›m 
ve hala gö¤üs hastal›klar›
klini¤i/ poliklini¤inde
spirometre cihaz› d›fl›nda
teknik altyap› anlam›nda 
yetersiz durumday›z.
Hayat›m›zdaki en önemli
kavram "zaman" h›zla ak›p
geçse de ümitliyiz. O kadar
ümitliyiz ki bir gün ülkemizin
en do¤usundaki belki de 
ismini ilk defa duydu¤unuz bir
üniversite hastanesinde yap›lan
endobronflial ultrasonografi
(EBUS) raporu elinize 
geçerse "aferin" çocuklara
bunlar› biz yetifltirdik
dedi¤inizi duyar gibiyiz.

Spirometre Cihaz› Bulunmayan
T›p Fakültesi Hastanesi

Dr. Coşkun DOĞAN
Kafkas Üniversitesi 

Göğüs Hastalıkları AD Başkanı

Ankara fiube toplant›m›z
09 Haziran 2012 tarihinde,
Safranbolu'da gerçeklefltirildi.
Toplant›m›z›n bilimsel 
program›nda, klinik prati¤imizde
bizi s›k›nt›ya sokan bir konu olan
"Özel Durumlarda Emboli"
Dr. Ayd›n Y›lmaz taraf›ndan
örnek olgularla zenginlefltirilmifl
olarak, çok ayd›nlat›c› bir flekilde
anlat›ld›. ‹kinci konuflmac›
Dr.Halit Akmansu "Kronik
Öksürü¤e K.B.B. Bak›fl›"n›
aktard›. Son olarak, ülkemizde
tüberküloza büyük emek vermifl,
konusunda duayen hocam›z 
Dr. fieref Özkara "Tüberküloz
Tan› ve Tedavisinde Yenilikler"
konusunda çok renkli bir sunum
yapt›. Güzel sunumlar için tüm
konuflmac› hocalar›m›za ve

oldukça interaktif bir toplant›
olmas›n› sa¤layan oturum
baflkanlar›m›za çok teflekkür
ediyorum.

Toplant›m›z›n sosyal 
program›nda ise ülkemizin önde
gelen güzelliklerinden Safranbolu
‹lçesi gezildi. Baflta Belediye
Baflkan› olmak üzere bizlere
ola¤anüstü güzel ev sahipli¤i
yapan tüm Safranbolu halk›na
çok teflekkür ediyorum.

Sonbahar döneminde
bilimsel ve sosyal aç›dan zengin
bir baflka toplant›da yeniden
birarada olma dileklerimizi
yineliyorum. 

TÜSAD Ankara
fiubesi Baflkan›

Dr. Meral GÜLHAN

Ankara fiube Toplant›s› Safranbolu'da Gerçeklefltirildi
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Y›llard›r ülkemizde ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i (‹SG) 
konular›n›n konufluldu¤u

her platformda özellikle de meslek
hastal›klar› sorunu gündeme
geldi¤inde flekil-1’deki tablo
anlat›l›p ülkemizde meslek
hastal›klar›na tan› koyamama 
sorununun ciddiyeti vurgulan›rd›.
Ülkemizde saptanan y›ll›k 400-500
adet meslek hastal›¤› olgusunun 
uluslararas› istatistiklerde yerlerde
sürünür boyutta oldu¤u, oysa 
rakamlar›m›z›n kesinlikle gerçe¤i
yans›tmad›¤› hatta bu rakamlar›n
buzda¤›n›n görünen k›sm› ya da
devede kulak bile olamayaca¤›n› 
ifade ederdik. 

Bunu biz hekimler, 
akademisyenler, e¤iticiler yani iflin

felsefesini de oluflturanlar›n ifade
etmesinin yan›nda konunun yasal
anlamdaki en üst kademelerinde 
bulunan sorumlu bürokratlar› da ifade
ederlerdi. Ancak peflinden de merak
etmememizi, sorunun en k›sa 
zamanda yeni yap›land›rma içinde
haz›rlanmakta olan yeni ‹SG yasas› ile
afl›laca¤›n› ifade edip yüre¤imize su
serperlerdi. Bizler de deyim yerinde
ise geçici bir süre daha “avutulur,
oyalan›r” ve yeni kurtar›c›y› “‹SG
Yasas›n›” dört gözle beklerdik. Çünkü
özellikle 2003’de de¤ifltirilen yeni ifl
yasam›zda “meslek hastal›¤› kavram›”
sadece ifl akdi ile çal›flan iflçilerin de¤il,
tüm çal›flanlar›n bir hakk› olarak ifade
edilip bunun sigortac›l›k alt yap›s›n›n
haz›rlanmakta olan ‹SGK-SGK ile
oluflturulaca¤› beklentileri artmaya
bafllam›flt›. Bu nedenle neredeyse 10
y›la yak›n süredir beklenmekte olan
yasal de¤iflikli¤in gerçekleflmekte
oldu¤u haberleri Haziran 2012’de
gelmeye bafllad›¤›nda do¤rusu 
heyecan›m›z doruk noktas›ndayd› ki,
bir flekilde mecliste oylanacak taslak
bir yerlerden bize ulaflt›¤›nda 
okuduklar›m›za inanamad›k. Umutla
beklenen yasan›n tasla¤› bu olamazd›
ve bunu 14 Haziran 2012 tarihinde
mail ortam›nda beraber çal›flt›¤›m›z 
arkadafllar›m›za, derneklerimize,
ilgililere adeta çaresizce hayk›rarak bu
metin genel kurulda oylanmadan
devreye girilmemesini istedik: "‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanun Tasar›s›
Komisyon Metni ektedir. E¤er bu
metin oldu¤u gibi geçerse gelecekte
gerçekten de bu alan› , özellikle de
SGK'y› korkunç bir kaos bekliyor. 

1.) Madde 3- 1. f›kras› tan›mlar
bölümünde "l" bendindeki meslek
hastal›¤› tan›m›n›n mutlak suretle
de¤iflmesi gerekir. Bu maddeye göre

yap›lacak bir
Meslek Hastal›¤›
tan›m› hayal edilen
Sa¤l›k Bakanl›¤›
T›bbi Meslek
Hastal›¤› sistemi ile
bir sinerji 
oluflturacak olursa
ve de bunlar›n
hepsi Madde 14-2.
f›kra b bendi ve 3.

ve 4. f›kralar› gere¤ince "t›bbi meslek
hastal›¤›" tan›s›n› "ön tan›" fleklinde
sigortac›l›k sarmal›yla saracak olursa
bu ülkede aylar içinde SGK'lar›n ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar› flubeleri
önünde ve her kademede kabuslar
yaflanacakt›r.

2.) Kanun bu haliyle 
yay›nlanmadan lütfen lütfen 
birileri bir flekilde devreye girsin 
ve bu ifle dur desin!... 

3.) Onun d›fl›nda da di¤er 
konularda ciddi s›k›nt›lar var ancak
iflin en acil hali budur. Sevgili ‹fl ve
Meslek Hastal›klar› Çal›flma Grubu
arkadafllar ne diyorsunuz "TÜSAD
kanal›yla acil bir bas›n bildirisi" için
çok mu geç kald›k? Oysa biz konuyu
bir çal›fltayla etrafl›ca ele almay›
düflünüyorduk ne olacak flimdi?
Dr.‹.A”. 

Ancak hemen birkaç gün içinde
yani 20 Haziran 2012’de bahsedilen
taslak 6331 say›l› kanun olarak
TBMM’de kabul edildi ve 30 Haziran
2012 tarih, 28339 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girdi. Bu haberi de TÜSAD üyelerine
“Ülkemize, insanlar›m›za, çal›flan›m›za
hay›rl› u¤urlu olsun. Çok olumlu 
yönleri de olmas›na ra¤men özellikle
"Meslek Hastal›klar› Yasal ve T›bbi
Tan› Sistemini" y›llard›r 3-5 dinazor
olarak anlatmaya çal›flt›¤›m›z›n tam da
180 derece tersi bir yap›ya
dönüfltürülmesinin ciddi sorun
oluflturaca¤›n› hala düflünüyorum.
Umar›m ben yan›l›yorumdur.
Umar›m ülkemizde y›lda 100 binden
az olmayan "T›bbi Meslek Hastal›¤›"
say›s›na bir an önce ulafl›r. Ancak bu
say›n›n daha binli ifadesinde bile
SGK'lar›n önlerinin bir keflmekefle
dönüflece¤ini düflünüyorum.
Gerçekten de umar›m ben
yan›l›yorumdur. ‹.A.” fleklinde 
duyurduk. Peki bizdeki bu panik
havas›n›n nedeni neydi? 

fiekil-2 ülkemizde bir Avrupa
Birli¤i projesi çerçevesince çal›flma
grubumuz yürütme kurulunun bir
önceki baflkan› taraf›ndan haz›rlanan
ve yeni yay›nlanan “Meslek
Hastal›klar› ve ‹fl ile ‹lgili Hastal›klar›
Tan› Rehberi” isimli kitaptan
al›nm›flt›r. Ancak bu flekil ‹SG alan› ile
ilgili hemen her yerde kullan›lan genel
bir flekildir ki t›p prati¤imizle de
uyumludur. Bu flekildeki tan›mlamalar

da ad› geçen kitapta ve ülkemizin de
üyesi oldu¤u Avrupa ülkelerinde
de¤iflik alanlardaki istatistikleri belli
aral›klarla yay›mlayan Eurostat 
2010 tan›mlamas›nda da anlam›n›
bulmaktad›r. Buna göre ifl ile ilgili
hastal›klar ve meslek hastal›klar›
tan›mlar› flöyledir: 

Bu piramidin en üstünde bulunan
“Meslek Hastal›klar›: Zararl› bir 
etkenle bundan etkilenen insan
vücudu aras›nda, çal›fl›lan ifle özgü bir
neden-sonuç, etki-tepki iliflkisinin
ortaya konabildi¤i hastal›klar grubu”
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m
yasal ve sosyal aç›dan da illiyet ba¤›n›n
etyoloji lehine kuvvetle oldu¤unun
kesinlik kazand›¤› durumlar› 
kapsamaktad›r. Yani bu tan›m bir
“Yasal Meslek Hastal›¤›” 
tan›mlamas›d›r. 

fiekil-2’deki piramidin hemen
ikinci s›ras›nda bulunan “‹flle ilgili
hastal›klar” ise, iflyerinde var olan
birçok nedensel faktör ve baflka risk
faktörlerinin birlikte rol oynad›¤›
hastal›klard›r. Yani etyoloji 
komplekstir. Hastal›k etkeninin
iflyerinde olmas› zorunlu de¤ildir.
Do¤rudan iflyerinden 
kaynaklanmasalar bile, iflyerindeki 
faktörlerden etkilenirler ve seyirleri
de¤iflir (fiekil 2). Yap›lan ifl, hastal›¤a
neden olur, a¤›rlaflt›r›r, h›zland›r›r ya
da alevlendirir, çal›flma kapasitesini
azaltabilir. Ayn› olguda ayn› sonuçlar
farkl› nedenlere ba¤l› olabilir. ‹flle ilgili
hastal›klar meslek hastal›klar›na göre
daha s›kt›r ve iflçiler kadar genel
toplumda da görülürler” fleklindedir.
Yani bir hastal›k vard›r, bu hastal›kta
birden fazla etyolojik faktör rol 
oynamaktad›r ama bu faktörlerin
içinde mesleksel olanlar› da söz
konusudur. 

Yani ilk tan›mlamadaki meslek
hastal›¤› tan›s› bir “Yasal Meslek
Hastal›¤›” tan›mlamas›d›r; t›pk› ifl
kazas›nda oldu¤u gibi sigortac›l›k
anlam›nda kuvvetli, hatta ço¤u zaman
birebir illiyet ba¤›n› zorunlu 
k›lmaktad›r. Oysa “iflle ilgili hastal›k”
etyolojik bir tan›mlamay› iflaret 
etmektedir. Çünkü t›bbi anlamda
hastal›klar›n ço¤unun tek bir faktörle
olmad›¤›n› biliyoruz. Günlük t›p
prati¤inde karfl›laflt›¤›m›z hemen her
hastal›kta iyi bir sorgulama ile 
etyolojik ikincil ve üçüncül faktörlerin
rol alabilece¤ini saptamam›z olas›d›r.
Bu nedenle bu ayr›mlar›n daha
netleflmesi ve meslek hastal›¤›
kavram›n›n t›bbi-yasal-sosyal 
boyutlar›n› belirlemek için daha
de¤iflik tan›mlamalar›n kullan›lmas›
gerekmektedir. Do¤rusu bu kafa
kar›fl›kl›¤›n› gidermek için dilimize en
uygun olabilecek tan›mlama fleklinin
“t›bbi meslek hastal›¤›” ve “yasal
meslek hastal›¤›” fleklinde oldu¤unu
düflünmekteyiz. Buna göre tekrar
ifade etmek gerekirse: 

T›bbi meslek hastal›¤›: De¤iflik 
etyolojik faktörlerin yol açt›¤›, birçok
dilde iflle ilgili hastal›k, ifle ba¤l›
hastal›k, iflin artt›rd›¤› hastal›k vb.
tan›mlamalar›n kullan›ld›¤› bir
tan›mlamad›r. Yani tamamen etyolojik
bir tan›mlamad›r ki bu t›bbi tan›
sadece t›pç›lar›, sa¤l›kç›lar› ilgilendirir.

Bunun bildirimlerinin ise yaln›zca
sa¤l›k kay›tlar›n›n havuzunda 
bulunmas› yeterlidir. Bu tan›mlaman›n
içine yasal anlamda tazmin-maluliyet
ifllemlerinin yap›lmas›n›n gerekmedi¤i
kavramsal olarak “yasal meslek
hastal›klar›” statüsünde olanlar da
girebilir. Örne¤in kendi ifl yerinde
çömlekçilik yapan ya da cam 
flekillendirme iflinde çal›flan bir kiflideki
silikozis de illiyet ba¤› araflt›rmas›
sonucu tazmin-maluliyet yani maddi
hak talebi olmayan patolojiler de t›bbi
meslek hastal›¤› kategorisinde 
kabul edilmek zorundad›r. 

Oysa “yasal meslek hastal›¤›” yasal
dayanaklar›n bir illiyet ba¤› ile 
gösterildi¤i, sonuçta da t›pk› ifl
kazas›nda oldu¤u gibi buna yol açan
bir suçlunun aranaca¤›, bunun 
sonucunda da tazminat-maluliyet-
hak-hukuk-rücu vb. hatta ceza
kavramlar›n devreye girebilece¤i
hukuksal bir süreci iflaret etmektedir. 

‹flte yeni ‹SG yasam›z›n tan›mlar
bölümü yani 3.maddesinin l. bendi
“Meslek hastal›¤›: Mesleki risklere
maruziyet sonucu ortaya ç›kan
hastal›k” fleklindedir. Oysa bu tan›m
t›bbi bir tan›mlamad›r. Yani bu
tan›m›n içine yukar›da bahsedilen
meslek hastal›¤› kavram›n›n d›fl›nda
iflle ilgili hastal›klar, iflin art›rd›¤›
hastal›klar, iflin ortaya ç›kard›¤›
hastal›klar vb. patolojilerin tümü girer.
Hekimlik prati¤imizde tan›
koydu¤umuz, akl›m›za gelen her
hastal›kta etyolojide “mesleki risklere
maruziyeti” araflt›rmaz m›y›z? 

T›bbi bir tan›mlaman›n, etyolojiyi
araflt›rman›n ‹SG gibi bu alan›n 
belkemi¤ini oluflturan bir yasada yeri
nedir? 

Bu tan›mlama ile düflünülecek her
meslek hastal›¤› ayn› yasan›n 14. 
maddesinin ilgili f›kralar› gere¤ince de
“yasal bildirime” tabi tutulmaktad›r.
Buna göre de bu bildirimleri ifl yeri
hekimi-iflveren-tüm sa¤l›k sunucular›
yapmak zorundad›r! Bu durum
mümkün de¤ildir. Bunun sonucunda
k›sa zamanda ya olmayan meslek
hastal›klar› say›lar›m›z s›f›ra yak›n
say›lardan daha da s›f›rlayacak ya da
gerçekten sistem iflleyecek olursa SGK
ve dolay›s›yla ilgili tüm taraflar bir
kaosa sürüklenecektir.

Bir ülkedeki ‹SG hizmetlerinin en
önemli göstergelerinden biri ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar›
aras›ndaki iliflkidir. ‹fl kazalar› ne kadar
az gerçeklefliyor, t›bbi meslek
hastal›klar› da ne kadar kolay tan›
konulabiliyorsa o ülkede ‹SG 
hizmetleri sisteminin iyi iflledi¤i ifade
edilir. T›bbi meslek hastal›klar› tan›
sistemi bir “üçüncül korunma” 
sistemidir. Bu sistemin iyi ifllemesi
halinde saptanan patolojilerin iflle ilgisi
ikincil korunmay› devreye sokacak,

ikincil korunma sisteminin iyi ifllemesi
de birincil korunmadaki eksikleri
gösterecektir. Böylece uzun vadede
hem ifl kazalar› ve yasal meslek
hastal›klar› say›lar› gerçekten azalacak
hem de bunlar için sarf edilen tazmin
maliyetleri düflecektir. 

“T›bbi meslek hastal›klar› tan› 
sistemi” sadece ve sadece “t›bbi sa¤l›k
sistemini” ilgilendirecek bir konudur.
Bunun çözümü de oldukça basittir.
fiekil-3’de taraf›m›zdan ilgili kurumlara
iletilen tan› sisteminin basit bir modeli
görülmektedir. Bu sistemin devreye
girmesi halinde ülkemizde bir y›lda
saptanan meslek hastal›¤› say›s›n›n bir
günde saptanmamas› için hiçbir neden
yoktur. Ancak saptanacak bu meslek
hastal›klar› sadece “t›bbi meslek
hastal›klar›” olacakt›r. Bunlar›n yasal 
ve sigortac›l›k anlam›nda SGK’ya
bildirimleri kiflilerin kendilerinin
bildirimine ve takibine ba¤l› olacakt›r.
Çünkü t›bbi meslek hastal›¤› tan› 
sistemi üçüncül-ikincil-birincil 
korunma zincirinin tam ifllemesini
sa¤layacakt›r. ‹flin yasal ve sosyal 
boyutu “etkilenen-etkileyen” ya da
hukuki tan›mlamas› ile “zarara u¤rayan
– zarar veren” aras›ndaki bir illiyet ba¤›
incelemesidir. T›bbi meslek hastal›¤›
tan› sistemini iyi iflleten, proaktif
yaklafl›m› ön plana alan sistemler ve
ülkeler yasal tan› yaklafl›m›n› art›k
devre d›fl›nda bile b›rakmaya
bafllam›fllard›r. Çünkü yasal boyutta
sonuçta maddi kazan›m-kay›plar söz
konusudur. Bu boyutta hekimlik
uygulamalar› ancak gerekti¤inde yani
görüfl ve inceleme bildirerek devreye
girer. Ancak bu boyut rutin hekimlik
uygulamalar›n› ilgilendirmemelidir.
Dünyada t›bbi meslek hastal›¤› tan› 
sistemi ne kadar kolaysa yasal meslek
hastal›¤› tan› istemi de kiflileri 
erkenden çal›flma yaflam›ndan 
atmamak, suistimallere yol açmamak
için o kadar da zor ve meflakatli bir
süreçtir. Ancak maalesef yeni yasam›z
“elma ile armudun toplam› kaç kay›s›
etmektedir?” fleklinde bir soruyu
alan›n aktif çal›flanlar›n›n önüne
koymufltur. Bu nedenle alanda
çal›flanlar çok büyük bir çeliflki ile karfl›
karfl›yad›r. Yani bafll›ktaki “ne olacak
flimdi?” sorusuna dönecek olursak,
bekleyip görmekten baflka yapacak bir
fley yok gibi görünüyor. Bir an önce
bu yanl›fltan dönülmesi en büyük 
beklentimizdir. 

Yeni “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu”muzun
meslek hastal›klar› tan› sistemine olas› etkileri:

Şekil 2: Çalışanlarda görülen hastalıklar

Şekil-3: Tıbbi meslek hastalığı tanı sistemi

Şekil 1

Dr. İbrahim AKKURT 
TÜSAD İş ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Grubu Başkanı

Ne Olacak fiimdi?

w
w

w.
ce

m
ka

fa
da

r.w
or

dp
re

ss
.c

om
’d

an
 a

l›n
m

›flt
›r.

SOLUNUM AKTUEL 9  27/8/12 13:41  Page 10



n sayfa 11 solunum aktüel yorum

T›p e¤itimi, özellikle de
uzmanl›k e¤itimi ve tüm
mezuniyet sonras› e¤itimi

flekil de¤ifltiriyor. Yak›n zamana
kadar t›p fakültesinden mezun
olup da diplomay› ald›ktan sonra
dersler, yaz›l› sözlü s›navlar biterdi.
Öyle pek de sistemli, sertifikal› bir
e¤itim modeli uygulanmazd›. Bundan
15-20 y›l öncesine bak›yorum.
Uzmanl›k e¤itimi dedi¤imiz fley bir 
ya da birkaç hocan›n-e¤iticinin – 
gözetiminde hasta görmek, tan› ve
tedavi süreçlerine kat›lmak, hatta
dosdo¤ru bütün iflleri yapmak, 
sonradan zaman› gelince yuvadan
uçup, kiflinin kendi çabas›yla uzman
hekimlik yapmas›n› özetleyen bir
dönemdi. Ben ve benim yafl›mdaki
meslekdafllar›m bu dönemi yukar›da
özetledi¤im gibi yaflad›k... Hocan›n
çantas› da tafl›n›r, elektrik faturas› da
yat›r›l›r, hiç flikayet edilmezdi. Ama
ertesi gün o size bildiklerini anlat›r,
gösterir, bazen bafl›n›zda durup
yapt›r›rd›. ‹lgisinden, sevgisinden
mahrum kalmak istemezdik
hocam›z›n... Çünkü bizi ö¤retmeye
de¤er bulursa, bize “el verme”ye raz›
olursa biz de onun gibi olabilirdik.
Sonrada kendi kanatlar›n›zla uçman›za
karar verilirse, dolmal›-börekli -bazen
viskili- bir uzmanl›k s›nav› ve
perdeeee...

Bir bak›ma alayl› yetifltirildik. 
Belli bir program olmadan, hocan›n
düflüncesine, yetisine göre…” Fena da
olmad›” diyenleri duyar gibiyim. Ben
kendi ad›ma maalesef bu dönemin
sonuna yetifltim. Maalesef diyorum
çünkü her ne kadar yeni geliflmeleri
savunsam da eskinin de kendine has
bir tad› vard›. Bu konuyu bir baflka
yaz›da tart›flmak üzere bir kenara
b›rak›rsak ülkemizde son on y›lda
uzmanl›k e¤itiminin kurumsallaflmas›
ve standart hale getirilmesi için
yap›lanlar› sizlerle paylaflmak isterim. 

T›p Uzmanlar› 
Dernekleri Birli¤i

Türk Tabibleri Birli¤i’nin 
1994 y›l›nda yapt›¤› ilk Uzmanl›k
Kurultay›’n›n ard›ndan ülkemizde
uzmanl›k e¤itiminin niteliklerinin
belirlenmesi, ölçme ve de¤erlendirme
yöntemlerinin ortaya konulmas› ve
ba¤l› amaçlarla “T›p Uzmanlar›
Dernekleri Birli¤i” kurulmas›na karar
verilmiflti. Daha sonra bu yap›n›n
önce “koordinasyon kurulu” sonra da
“eflgüdüm kurulu” olarak 
isimlendirilmesi uygun görülmüfltür. 

1995 y›l›nda kurulan Uzmanl›k
Dernekleri Eflgüdüm Kurulu (UDEK)
yeterlilik kavram›n› gündeme 
getirerek, bunu uzman aday›n›n
“yeterince ve uygun biçimde e¤itim
ald›¤›n›n denetlenmesi” olarak
tan›mlad›. Bu de¤erlendirmenin
yap›labilmesi için uzmanl›k e¤itimi
süresince yap›lacak kuramsal ve 
uygulamal› bir ders program›na
ihtiyaç vard›. Uzmanl›k alanlar›na
özgü yeterlilik kurullar› kurulmaya
baflland›. 2004 y›l›nda 25 Uzmanl›k
alan› yeterlilik kurulunun temsilcisinin

kat›l›m› ile Ulusal
Yeterlilik Kurulu
(UYEK) kuruldu.
Uzmanl›k
alanlar›nda
yeterlilik
kurullar›n›n say›s›
her geçen gün artt›
ve kurullar›n
yapt›¤› yeterlilik
s›navlar› 

(BOARD) yayg›nlaflt›. 
“T›pta ve difl hekimli¤inde

uzmanl›k e¤itimi yönetmeli¤i”
gere¤ince Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n,
çal›flmalar› yürütmek amac›yla 
komisyonlar kurmas› gerekiyor. ‹flte
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile yeterlilik kurullar›
ise burada eklemleniyor. Kurulmas›
gereken komisyonlar› yeterlilik kurulu
ad›yla uzmanl›k dernekleri daha
do¤rusu uzmanl›k dernekleri
oluflturuyor. Bu sivil toplum-bürokrasi
iflbirli¤i için iyi bir örnek olabilir.
Daha sonra uzmanl›k e¤itiminin
tamam›n› bir birli¤e “ Türk Tabibleri
Birli¤i “gibi” T›pta Uzmanl›k
Dernekleri Birli¤i”ne b›rakmas› da
beklenebilir. 

Yeterlilik Kurullar›
Her uzmanl›k alan›nda kurulmas›

gereken Yeterlilik Kurullar› 2 kurul ve
3 komisyon ile çal›flmalar›n› 
sürdürüyor. 

Yeterlilik Kurulu Yürütme
kurulu: Yeterlilik kurulu çal›flmalar›
planlamak ve koordine etmekle
görevli bir kurul. Bu kurulun üyeleri
ilgili uzmanl›k alan›nda yeterlilik 
belgesine sahip tüm uzman hekimler
taraf›ndan seçiliyor. 

E¤itim Üst Kurulu: ‹lgili
uzmanl›k alan›nda Üniversitelerdeki
tüm Anabilim dal› baflkanlar› ve
e¤itim hastanelerindeki klinik flefleri
bu kurulun üyesidir. 

Akreditasyon Komisyonu:
Uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n
verdikleri e¤itimin ders program›
e¤itici kadronun nitelik ve niceli¤i ile
teknik olanaklar› konusunda 
denetlenmesi ve yetkilendirilmesi 
(ya da yetkisinin ask›ya al›nmas›)
ile ilgilidir

E¤itim Programlar› gelifltirme
komisyonu: Bu komisyonun da 
görevi, ilgili uzmanl›k alan›nda 
e¤itim programlar› haz›rlamakt›r

S›nav Komisyonu: Ad› üstünde
hem uzmanl›k bitirme s›nav› hem de
yeterlilik s›navlar›n› düzenlemek bu
komisyonun görevidir. 

Ülkemizde 95 uzmanl›k alan›nda
yeterlilik kurulu oluflturulmufl, 
bunlardan 60’›n›n yeterlilik s›nav›n›
yapt›¤› bilinmektedir. Bu s›navlar›n flu
anda yapt›r›m› olmamakla birlikte,
yak›n gelecekte ifllevsel hale gelmesi
beklenmektedir. Örne¤in Gö¤üs
Hastal›klar›nda yaklafl›k on y›ld›r
yap›lan s›navlar bu konuda deneyim
kazan›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Kurulufl
çal›flmalar› s›ras›nda Profesör ve
Doçent ünvanl› kurucu üyelere ve
s›navda baflar›l› olanlara yeterlilik 
belgesi verilmifltir. Belgelerin geçerlilik
süresi befl y›l olarak kabul edilip, 
bundan sonra yeniden belge almak 
(resertifikasyon) için koflullar 
belirlenmifltir. 

Uzmanl›k e¤itiminin 

düzenlenmesi konusuna geri 
dönecek olursak;

Akreditasyon komisyonlar›; halen
e¤itim kurumlar›n› denetlemek için
davet beklemektedir. Yani e¤itim
kurumlar›, bu komisyonu ziyaret için
davet etmektedir. Bu aflamada 
akreditasyon komisyonlar›n›n “kurum
ziyareti standartlar›”n›n belirlenmesi
ve haz›rlanan formlar›n kurumlara
ulaflt›r›lmas› sa¤lanacakt›r. 

Genel hatlar›yla bak›ld›¤›nda
Uzmanl›k e¤itimi veren tüm 
kurumlar›n yeterli say› ve nitelikte
(unvan, deneyim süresi) e¤iticiye
sahip olmas›; alan›nda kabul görmüfl
bir e¤itim program›n› kuramsal ve
uygulamal› derslerle gerçeklefltirmesi,
bunlar› sa¤layacak fiziki ve teknik
olanaklara sahip olmas›-yatak say›s› ve
araç, gereç vb. verilen e¤itimin ölçme
ve de¤erlendirilmesinde uygun 
yöntemlerin kullan›lmas› denetlenecek
temel noktalar› oluflturmaktad›r. 

Anabilim Dal› Baflkanlar› ve
Klinik fieflerinin de Kurum 
yöneticilerini bu gereksinimler
konusunda bilgilendirmesi ve ak›lc› 
bir sürede eksiklerin tamamlanmas›n›
sa¤lamalar› gerekmektedir. 

Dikkat çekmek gereken bir di¤er
konu da, e¤itim program›n›n hayata
geçirilmesi için uzmanl›k alan›na göre
de¤iflmekle birlikte 5000-6000 saat
ders verilmesi ihtiyac›d›r. Bu dersler
klasik bir dershane-amfi dersi gibi
de¤il ö¤renme hedeflerine uygun
flekilde farkl› ortam ve yöntemlerle
verilmesi gerekli olabilir. Yeterlilik
kurullar›n›n haz›rlad›¤› ve uzmanl›k
ö¤rencisine e¤itim bafl›nda verilmesi
gereken rehberlerde e¤itimi boyunca
hangi konular› ne yo¤unlukta, hangi
ö¤renme yöntemleriyle ö¤renece¤i ve
bu sürecin ne flekilde ölçülece¤i
bildirilmektedir. Her e¤iticinin bu
kitaplara sahip olmas› ve uzmanl›k
e¤itiminin bafl›nda bu rehberleri 
asistan› ile paylaflmal›d›r. Ancak her
kurumun kendi program›n› 
oluflturmas›, “olmazsa olmaz”lar
d›fl›nda kurumun, e¤iticinin fizik
mekanlar›n ilgili di¤er uzmanl›k
alanlar›n›n olanaklar›na göre
de¤ifliklikleri hayata geçirmesi 
en uygun oland›r. 

Asistan Karnesi
Genel olarak bir uzmanl›k 

e¤itiminin sonunda aday›n hangi bilgi
ve tutumlar› edinece¤i, hangi 
becerileri gelifltirece¤i belirlenmifltir.
Bunlar› yapabilmek için hangi 
uygulamay› kaç kez yapaca¤› ve ne
flekilde kay›t tutulaca¤› bellidir.
“AS‹STAN KARNES‹” olarak
tan›mlanan bu belgelerde e¤itim
s›ras›nda gözetim alt›nda yapt›¤›
uygulamalar›n tümü kaydedilir.
Önümüzdeki süreçte bu 
ifllemlerin-örne¤in operasyon,
endoskopi, görüntüleme vb. gerçek
zamanl› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan izlenebilece¤i bir sistem
oluflturulmas› planlanmaktad›r.
Otomasyon sistemleri sayesinde bir
asistan›n e¤itici gözetiminde yapt›¤› ifl,
operasyon, uygulama vb. an›nda 
sisteme kaydedilerek kay›t 
tutulabilecektir. Kuflkusuz bu hale
gelebilmek için bir geçifl süreci
gerekiyor. 

E¤itim program›nda yer alan
konular üç ayr› kategoride ele
al›nmaktad›r. 
Düzey-1’de yer alan konular

tan›yacak ve ne zaman
sevkedilece¤ini bilecek kadar
fark›ndal›k

Düzey-2’de denetim alt›nda izleyecek
ya da sevk edecek kadar bilgi 

Düzey-3’de ba¤›ms›z uzmanl›k 
uygulamas› için yeterli bilgi 
verilmesi istenmektedir. 
Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda as›l

alan›n d›fl›nda “rotasyon” olarak
tan›mlanan farkl› branfllardaki e¤itim
süreleri de çok önemlidir. Bu
“komflu” branfllara gidilirken oradaki
e¤itimden ne beklendi¤i bilinmelidir.
As›l uzmanl›k alan› bu konuda bir
program haz›rlayabilece¤i gibi 
rotasyona gidilen birim de “gelen
uzmanl›k ö¤renci”sine uygun bir 
program haz›rlayabilir. Örne¤in
Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i’ne bir ay
süreyle rotasyona gelen ve as›l e¤itim
ald›¤› alan “aile hekimli¤i ya da iç

hastal›klar›” olan bir uzmanl›k 
ö¤rencisinin afla¤›daki programa 
göre e¤itim almas›, bu yetkinlik 
ölçütlerini sa¤lad›¤›nda baflar›l› 
kabul edilmesi planlanm›flt›r. 

Yukar›daki taslak program ilgili
birime önerilir, elefltiri ve ek öneriler
do¤rultusunda sonuçta uygulanacak
programa ulafl›l›r. 

Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda 
gidilecek rotasyonlarda standart bir
e¤itimi sa¤lamak amac›yla yeterlilik
kurullar›n›n iflbirli¤i ile kurslar 
düzenlenmektedir. Geçti¤imiz y›l
‹stanbul’da “Gö¤üs Hastal›klar›
Asistanlar› için-‹ç Hastal›klar› 
modülleri” ad› verilen ve bir uzmanl›k
ö¤rencimizin ‹ç hastal›klar› 
rotasyonuna gitti¤i zaman elde etmesi
gereken bilgi beceri ve tutumlar
konusunda haz›rl›k niteli¤inde
say›labilecek bir kurs düzenlenmifltir.

Gelecekte bu kurslar›n artmas› ve di¤er
alanlara yay›lmas› mümkün olacakt›r. 

Bu konuda uzmanl›k 
derneklerine ifl düflüyor. Yukar›da
sözünü etti¤im kurs gibi kurslar›n
h›zla art›r›lmas› gereklidir. Uzmanl›k
derneklerine düflen bir baflka görev de
Ulusal kongreler ve bölgesel
toplant›lar›n bilimsel programlar›n›n
uzmanl›k e¤itim programlar›na paralel
yürütülmesidir. Bilimsel programlar›n
bir bölümü do¤rudan uzmanl›k
ö¤rencisi olan hekimlere yönelik ve
sertifikal› program fleklinde 
gerçekleflmelidir. Örne¤in dört y›ll›k
e¤itimi s›ras›nda bir uzman aday›
yeterli say›da ulusal ve bölgesel
toplant›y› izleyerek, bu toplant›larda
özellikle kendisi için haz›rlanan
kurslara kat›larak uzmanl›k e¤itimini
daha da nitelikli hale getirebilir. Türk
Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlilik Kurulu
Yürütme Kurulu bu konuda gerekli
giriflimlerde bulunmaktad›r. Her y›l
aktif kat›l›ml› en az bir ulusal kongre
ve bu s›rada yap›land›r›lm›fl bir kursa

kat›l›m, e¤itimi destekleyecektir.
Kongre s›ras›nda yap›lan kurslara
çeflitli konularda beceri gelifltirme ve
farkl› e¤iticilerle birlikte olma f›rsat› da
sa¤lamaktad›r. 

Üstelik ülkemizde yak›n zamana
kadar ilaç endüstrisinin 
gereksinimlerinden fazlaca etkilenen
kongre/bilimsel toplant› programlar›,
bu yeni bak›fl sayesinde daha ak›lc› bir
çizgiye ulaflabilecektir. 

Sonuç olarak, t›pta uzmanl›k
e¤itimi ile ilgili düzenlemeler henüz
tamamlanmad›¤› için ders program›,
asistan karnesi, s›nav konular›ndaki 
bilgiyi paylaflmaya devam etmeliyiz. 
Bu konuyla ilgili, e¤itim alan, e¤itim
veren ve yönetici olan tüm hekimlerin,
kendi alan›ndaki geliflmeleri izlemesi
süreci h›zland›racak ve uygulamalar
kolaylaflt›racakt›r. 

arzumirici@gmail.com

A-Semptomlara dayalı yetkinliklerinden;
l Öksürük
l Nefes darlığı
l Göğüs Ağrısı
l Hemoptizi

Yukarıdaki modüllerinin öğrenim hedeflerine ulaşmak
Kısaca bu semptomların nedenlerini bilmek ayırt edebilmek,

B-Bağımsız öğrenme etkinlikleri
l Solunum sisteminin anatomi ve Fizyolojisi
l Solunum alanındaki majör ilaçlar ve inhalasyon yoluyla ilaç 
kullanımı

C-Yapılandırılmış eğitim etkinlikleri-Bilgi ve düşüncelerini ifade etme -
Aile Hekimliği Asistanı

l Meslek Hastalıklarında anamnez alma
l İnhalasyon yoluyla ilaç kullanımı

D-Yapılandırılmış eğitim etkinlikleri- Akran eğitimi-Göğüs Hastalıkları
asistanı
Sigara bırakma yöntemleri
Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu: Ne istenir? Ne beklenir? 
Ne beklenmelidir?

E-Yapılandırılmış eğitim etkinlikleri- Eğitici
l Akciğer Grafisi Nasıl değerlendirilir? 
l Solunum fonksiyon Testlerinde Yorum 
l Arter kan gazı analizi ve Yorumu 
l Bronkoskopinin temel prensipleri 

Sürenin bitiminde, akademik gözetmen raporu düzenlenecektir.

Örnek Rotasyon Program› Tasla¤›

Dr. Arzu Mirici
18 Mart Üniversitesi Tıp

Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

T›pta Uzmal›k E¤itimi De¤ifliyor
B‹Z DE⁄‹fi‹M‹N NERES‹NDEY‹Z?
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Yaklafl›k bir ayd›r Türkiye
Solunum Araflt›rmalar›
Derne¤i olarak yeni web 

sayfam›zla karfl›n›zday›z. Hepimiz
fark›nday›z art›k bilgisayar ve cep 
telefonuyla kolayca ulaflt›¤›m›z 
internet ve elektronik haberleflme
hayat›m›z›n ayr›lmaz bir parças›.
Günlük hayat›m›zda giderek artan
oranda bilgiye, habere kolay ulafl›yor
ve sosyal paylafl›mlardan kolayca 
haberdar oluyor; okuyor, paylafl›yor
ve tart›fl›yoruz. ‹stanbul’dan Van’a
kadar Türkiye’nin bir ucunda ya da
flehirde ilçede ya da evde hastanede,
plajda olmak, gündüz ya da gece
oluflu hiç sorun de¤il. Bir t›kla herfley
karfl›n›zda. 

Biz de TÜSAD olarak yeni web
sayfam›z› olufltururken “‹nterneti
daha iyi nas›l kullanabiliriz, kendimizi
daha iyi nas›l ifade edebiliriz ve 
üyelerimizin ihtiyaçlar›n› en iyi ne

flekilde karfl›layabiliriz?”
Sorular›na yan›t bulmaya
çal›flt›k. 

Yeni web sitemiz yaklafl›k
dokuz ay süren bir çal›flman›n
ürünü olarak ortaya ç›kt›.
Sitede olabildi¤i kadar çok
görsel veri, haber ve bilgiyle
karfl›n›zda olmay› istedik.
Eme¤i geçen tüm
arkadafllar›m›za teflekkür 
ediyoruz. Üyelerimizin web
sayfam›zdaki otomatik de¤iflen
pencerelerle güncel sunulara,
gerçekleflen ya da yaklaflan 
bilimsel toplant›lara ve gündem
haberlerine kolayca ulafl›lmas›n›
hedefledik. 

Üyelerimize daha kolay ulaflmak
ve beklentilerine yan›t vermek için
yo¤un bir çabayla üye veri taban›m›z
TÜSAD tarihinde ilk defa yenilendi.
Sizlere telefonla ulaflt›k, adres ve 
kimlik bilgilerinizi yeniledik. Üyelik
bilgileri yenileme ifllemleri s›ras›nda
bize k›ymetli zaman›n›z› ay›rd›n›z,
anlay›fl›n›z ve yard›mlar›n›z için çok
teflekkür ediyoruz. Bu sayede sizlere
daha kolay ulaflabilece¤iz.
Ulaflamad›¤›m›z üyelerimiz web 
sayfam›zdaki üye girifl ekrandan 

girerek ya da genel merkezimizle
telefonla iletiflim kurarak iletiflim 
bilgilerini yenilemelerini, tercih 
ettikleri çal›flma gruplar›n› 
seçmelerini özellikle rica ediyoruz. 

TÜSAD yahoo grubuna üye

olmayan üyelerimizi tek bir tufla
bas›p e-mail adreslerini yazarak üye
olabilecekler; derne¤imiz ve gö¤üs
hastal›klar› ile ilgili son haberlerden
güncel olarak haberdar 
olabileceklerdir. 

Yeni web sitemizde eklenen
“online üyelik” tufluyla art›k kolayca
derne¤e üyelik baflvurusunda
bulunulabiliyor. K›sa süre içinde 
kullan›ma aç›lacak olan “web
üzerinden direkt üyelik kay›t ücreti
ödemesi” sistemi ile gereksiz banka
ifllemlerini ve zaman kayb›n› 
ortadan kald›rm›fl olaca¤›z. 

Solunum Kütüphanesi’nden bas›l›
TÜSAD kitaplar› ve hasta e¤itim
broflürlerini inceleyebilir size
ulaflmas›n› istedi¤iniz kitap ve
broflürlerden an›nda istek 

yapabilirsiniz. ‹stekleriniz en k›sa
sürede genel merkezimizden,
taraf›n›za ulaflt›r›lacakt›r. 

En son ve geçmifl kongre, 
sempozyum, ayl›k bilimsel toplant›
sunular›na yine web sitemizdeki 
sunu merkezi ve eski kongreler
linkinden kolayca ulaflabilirisiniz. 
Yeni eklenen TÜSAD Ajanda ile 
ayl›k bilimsel aktivite 
planlamalar›n›z› yapabilirsiniz. 

Tüm üyelerimizi facebook 
sayfam›z› be¤enmeye ve twitterdan
derne¤imiz faaliyetlerini takip 
etmeye ça¤›r›yoruz. Geçen y›lki 
kongremizde facebook ve twitterdan
takip eden üyelerimiz aras›ndan
yap›lan çekiliflle bu y›lki kongre için
sponsorluk da dahil olmak üzere bir
çok sürpriz hediye da¤›tt›k. 
Bu y›l da sürprizlerimiz devam 
edecek, facebook ve twitter
gruplar›na kat›l›mlar›n›z› bekliyoruz. 

Siz de gerek web sitemiz
konusunda, gerekse iletmek
istedi¤iniz her konudaki görüfl 
ve önerilerinizi bizimle
paylaflabilirsiniz. 

TÜSAD ‹letiflim Koordinatörü
Dr. Berna Kömürcüo¤lu 

(bernaeren@hotmail.com)

TÜSAD’›n Web Sayfas› Yenilendi

Editörlü¤ünü Dr. H. Nilgün Gürses
ve Dr. Çi¤dem Biber’in yapt›¤›
“Pulmoner Rehabilitasyon” kitab›n›n
önsözünde Dr. Nilgün Gürses
flunlar› söylüyor: “Solunum problemi
olan hastaların durumunu karanlık
uzun bir tünelden geçen arabaların
içindeki insanların durumuna 
benzetirim. Yol insana ne kadar uzun
gelir ve sıkıntı verir. Bir an önce ıflı¤ı
görmek istersiniz… Oysa iyi
aydınlatılmıfl ve havalandırılmıfl,
duvarları özenli yapılmıfl bir tünel,
hele içinde renkli ıflıklarla yönlendirici
yazıları, belli aralıklarla telefon 
kutuları varsa insanı ne kadar 
rahatlatır. ‹flte “Pulmoner 
rehabilitasyon” böyle bir tünelin
ucunda görülen ıflıktır… 
‹nsanın içini aydınlatır 

ve yaflamda derin bir soluk aldırır…
Bu kitapta pulmoner 

rehabilitasyonla ilgili konular olması
gereken multidisipliner ekip anlayıflı
içinde ele alınmıfl ve hastalarını daha
iyi bir noktaya taflımak için çalıflmıfl
sa¤lık profesyonelleri tarafından
hazırlanmıfltır. Kitabın girifl
bölümünde solunum 
rehabilitasyonun tarihçesi ve
Türkiye’deki serüveni anlatılmıfltır.
Dünyada tüberküloz hastalarını
iyilefltirme çabalarının sonucu olarak,
ülkemizde ise kalp hastalarından yola
çıkarak bu konu geliflmifltir. Bu
bölüm Fizyoterapi Rehabilitasyon
Bilim alanının Kardiyopulmoner
Rehabilitasyon çalıflma alanından
Kardiyoloji, Gö¤üs Hastalıkları, Kalp
Cerrahisi, Gö¤üs Cerrahisi uzmanlık

alanlarına
do¤ru olan
bir bilimsel
yolculu¤unun
hikayesidir. Bu
bölümde 
solunum 
rehabilitasyonunun
ülkemizde geliflmesi için 
ne kadar emek verildi¤i, 
izyoterapistlerin özverili çabalarının
yanı sıra onları yüreklendiren gerçek
anlamda ekip duygusunu yaflatan ve
yaflayan yukarıda adı geçen anabilim
dallarında çok de¤erli hocalarımızın 
desteklerinin oldu¤unu görmekteyiz. 

Kitabı elinize alıp okudu¤unuzda
solunum rehabilitasyonuna gönül ve
emek veren tüm hocalarımızın, mesai
arkadafllarımızın, Kardiyoloji, Kalp

Cerrahisi, Gö¤üs Hastalıkları ve
Gö¤üs Cerrahisi uzman ve 

asistanlarının, fizyoterapistlerin
bu sayfaların arasında

oldu¤unu göreceksiniz…
Yo¤un ifl yüklerine ra¤men kitaba
katkıda bulunmayı kabul eden 
25 de¤erli bilim insanı büyük bir
özveriyle kapsamlı bir flekilde 
solunum rehabilitasyonu ile ilgili
konuları yazmıfllardır. Tabi ki 
herfleye ra¤men “Pulmoner 
rehabilitasyon” için söylenecek tüm
sözleri söylemeye bu satırlar 
yetmemifltir ve yetmeyecektir.”

ÖKSÜRÜK
Nedenler, 

Tan› ve 
Tedavi

TÜSAD E¤itim Serisi’nin Üç Kitab› Yay›nland›...

Tüberkülozda Özel Durumlar
Dr. ‹brahim Akkurt’un kitab›

“Nas›l Kurtuldum?” TÜSAD
yay›n› olarak piyasaya ç›kt› ve 2.
bask›s›n› yapt›. Dr. R. Erol Sezer,
Dr. ‹brahim Akkurt’un kitab› ile
ilgili olarak önsüzde afla¤›daki
cümleleri kuruyor: Dr. ‹brahim
Akkurt, bu kitabında kendi 
çözümlemeleriyle sigara
ba¤ımlılı¤ını, nasıl bafllandı¤ını,
bafllamayla sonlanan ilk kullanım
dönemini, sigaraya bafllatan 
tuzakları, ba¤ımlılık bata¤ını veya
kendi deyimiyle ba¤ımlılık 
çukurunu, bu çukurdakilerin sigara

nedeniyle ödedikleri
bedelleri, bunların
ba¤ımlılıktan 
kaynaklanan 
zorluklarını, bu 
zorlukların kararlılıkla
ve gerekti¤inde tıbbi
destekle nasıl

aflılabilece¤ini,
çok kritik
ipuçlarıyla ve

kendi yaflamı üzerinden mükemmel
bir biçimde anlatmıfl. “Bıraktıktan
sonra ne oldu?” sorusuna cevap
verirken de bırakmanın kendisinde
gözledi¤i de¤iflimleri, kilosundaki
de¤iflimi, sa¤lı¤ındaki de¤iflimi, ruh
halindeki ve zihni performansındaki
etkileri çok güzel tanımlamıfl. Bu
kitap, ana-babalar için, alıflma 
dönemindeki gençler için önemli
bilgiler içerdi¤i kadar, mazeretler
üreterek içmeyi sürdüren, baflarısız
denemelerle yılgınlı¤a düflmüfl
ba¤ımlılar için de bir umut ıflı¤ı. 
Bu kitaptaki paylaflımlar, bırakma
heveslerini canlandırabilecek, bunları
kararlılı¤a dönüfltürebilecek ve
bırakma çabalarına kılavuz ifllevi
görebilecek kuvvette. Bu kitabın,
halk sa¤lı¤ına ve 30 yılı aflkın süredir
içinde yafladı¤ım Tütün Kontrolü
alanına önemli bir katkı niteli¤inde
oldu¤u kanaatindeyim, bu katkısı
için Dr. ‹brahim Akkurt’u 
kutluyorum.

Dr. R. Erol SEZER

“Nas›l Kurtuldum”

KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyon 

Editörlüklerini Dr. Ömer Deniz,
Dr. Faruk Çiftçi, Dr. Erkan

Bozkanat ve Dr. Attila Sayg›’n›n
yapt›klar› “Tüberkülozda Özel
Durumlar” kitab›n›n önsözünde 
Dr. Faruk Çiftçi kitapla ilgili olarak
flunlar› söylüyor: “Do¤rudan
Gözetimli Tedavi Stratejisi” sayesinde
ülkemizde tüberküloz kontrolünde

önemli baflar›lar elde 
edilmifltir. Bununla 

birlikte verem savafl› ile
u¤raflanlar›n önünde

çözülmesi
gereken önemli

sorunlar ve
önlem

al›nmas›
gereken baz› yeni

tehlikeler vard›r. Tüberkülozlu
hasta yafl ortalamas› giderek artmakta
ve daha fazla tüberkülozlu yafll› hasta 

görmekteyiz. Dolay›s›yla ilaç yan 
etkileriyle daha s›k karfl›laflmaktay›z.
Tüberküloz dünyas›nda bu
geliflmeler olurken, gö¤üs hastal›klar›
camias›nda maalesef tüberküloza 
verilen önem giderek azalmaktad›r.
Gö¤üs hastal›klar› ile ilgili kongre ve
toplant›larda eskiden tüberküloz ana
ekseni olufltururken, günümüzde
önem aç›s›ndan arka s›ralara 
gerilemifltir. Genç uzman ve
uzmanl›k ö¤rencilerinin tüberküloz
konusunda ciddi bilgi ve deneyim
eksiklikleri mevcuttur. ‹flte elinizdeki
“Tüberkülozda Özel Durumlar” 
adl› ve konular›nda deneyimli 
24 yazar›n katk›lar›yla ortaya ç›kan 
bu kitap, yukar›da de¤indi¤imiz
eksikleri gidermek ve tüberküloz
aç›s›ndan gö¤üs hastal›klar›
camias›nda bir fark›ndal›k 
oluflturmak amac›n› tafl›maktad›r. 

Editörlü¤ünü Dr. Veysel Y›lmaz’›n
yapt›¤› “ÖKSÜRÜK Nedenler,

Tan› ve Tedavi” kitab›n›n önsözünde
Dr. Y›lmaz flunlar› söylüyor: “Öksürük,
hem tıbbi, hem de sosyal önemi olan
bir semptomdur. Çünkü bireyler,
sa¤lık birimlerine en sık olarak,
öksürük nedeniyle baflvurmaktadırlar.
Bu durum ise, yüksek miktarlarda
sa¤lık harcamalarına yol açmaktadır. 
Tüm polikliniklere, hastaların %3 ile
%40’ı öksürük yakınması nedeniyle
baflvurmaktadır. Öksürük yakınmasıyla
gö¤üs hastalıkları polikliniklere
baflvuran hastalar için bu oran daha da
yüksektir. Öksürük, basit bir viral
infeksiyonun belirtisi olabilece¤i 
gibi, ciddi bir hastalı¤ın veya yaflamı
tehdit eden bir klinik durumun
habecisi de olabilir. Bu kitapçıkta
öksürük tüm yönleri ile ele alımfltır.
Kronik öksürük nedenleri, konuların
önemine göre detaylandırılmıfltır.
Öksürük konusunun özelli¤i
nedeniyle, farklı konu bafllıkları
sunulurken zorunlu tekrarlardan
kaçınılamamıfltır. Öksürük gö¤üs
hastalıkları yanında di¤er disiplinlerin
de problemi olmaktadır. Bu kitapçı¤ın,
baflta birinci basamakta çalıflan 
hekimlerimiz olmak üzere, ilgili 
di¤er disiplinlerde çalıflan 
hekimlerimiz için de yararlı olaca¤ı
kanısındayız. Öksürük semptomuna
do¤ru yaklaflım flarttır. Bu kitapçık,
öksürü¤ün do¤ru tanımlanmasına,
hastanın kısa sürede do¤ru tanı
almasına ve gereksiz ilaç
harcamalarının önlenmesine yardımcı
olur inancındayız.” 

SOLUNUM AKTUEL 9  27/8/12 13:41  Page 12


