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Önsöz

Değerli Meslektaşlarımız,

Göğüs hastalıkları uzmanlık alanının ihtiyaç duyduğu tüm konuları içeren bu temel kitabı 
hekimlere kazandırmanın sevinç ve heyecanı içindeyiz. Türkiye Solunum Araştırmalar Der-
neği (TÜSAD) yayınları arasında çok özel bir yeri olan bu eserin derneğimizin 50. kuruluş 
yıldönümünde sizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. 

Gerçekten de uzmanlık alanımızın tarihsel gelişimine de tanıklık eden bu dernek için eşsiz 
bir belge niteliğinde olmasını amaçladık. Bundan elli yıl önce, göğüs hastalıklarının tüber-
küloz ağırlıklı bir uzmanlık dalı olduğu yıllarda; solunum fizyolojisi bakış açısıyla çıkılan yol-
da pek çok gelişmeyi, uygulamayı ve tartışmayı da kapsayan engin birikimin yolculuğunu 
yaşadık ya da okuyarak öğrendik.

Tanı ve tedavi bilgisinin de, olanaklarının da kısıtlı olduğu yıllardan, dünyadaki bilimsel ge-
lişime entegre olan yeni nesil göğüs hastalıkları uzmanlarının varolduğu bir alana geçerken 
bilgi ve deneyim paylaşımının önemi ve değeri tartışılmaz. Günümüzde artık çoğu on-line 
gerçekleşen bilimsel ortamlar yanında kanıta dayalı bilgiye toplu halde ulaşılması da hala 
en gerekli araçlardan biri olmaya devam ediyor. Böyle bir sunum biçimi takipçiye kolaylık 
sağladığı kadar güncelleme ve genişletme açısından da avantajlı oluyor.

Bu eserle, alanımızdaki yüksek donanımlı bilim insanların kendi bilgi ve deneyimleri yanın-
da evrensel bilgi birikimini de gözden geçirerek bizlere sunduğu çok kıymetli bir çalışmayı 
gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Editör ve bölüm editörleri olarak üstün gayretle hazır-
lanan bu kitap için, yoğun çalışma programlarından zaman ayırdıkları ve bu büyük eseri 
meydana getirdikleri için tüm yazarlara sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bir yılı aşkın bir sürede hazırlanan bu kitabın oluşumunda; yazarlar yanında gerekli dü-
zenlemelerin yapılması ve üstün çalışma disiplini için derneğimizin merkez ofisinin İdari 
Müdürü Sayın Hatice Somuncu’ya, TÜSAD Ankara Şube Sekreteri Sayın Şima Kılıçarslan’a 
ve kitabın sizlerle buluşmasında gösterdikleri gayret, hassasiyet, profesyonellik ve titizlik 
için Kare Yayıncılık’tan Ali Cangül ve Edibe Çomaktekin’e gönülden teşekkür ediyoruz.

Bir kitabın çok kullanıldığını, her an okunduğunu anlatmak için “Başucu Kitabı“ ifadesi 
kullanılırdı. Bizde bu kapsamlı eserin bilgisayarınızdan hatta telefonunuzdan her an par-
maklarınızın ucunda olmasını, ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşabileceğiniz durumda bula-
bilmenizi ve sizlere yararlı olmasını diliyoruz. Sağlık ve başarı dileklerimizle.
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