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Prof.Dr.MecitSüerdem:TÜSADBaşkanı
Eski TÜSAD Kongreleri’ne
değinen Prof. Dr. Süerdem,
TÜSAD’ın son yıllarda her
yönden önemli gelişmeler
kaydettiğine dikkat çekerek,
“TÜSAD sınırlı olanaklarla

başladığı, eğitim faaliyetleri ile
bizim jenerasyon ve bizden
önceki jenerasyon için bir okul
olmuştur. O nedenle Derneğe,
Derneğin kurucularına,
minnettarız” dedi.

Prof.Dr.ArzuMirici:SOLUNUM2011KongreBaşkanı
Prof. Dr. Arzu Mirici,
TÜSAD’ın 33.cü Ulusal
Kongresi’nin göğüs
hastalıkları alanında önemli
bilimsel faaliyetlerden biri
olduğuna dikkat çekerek,

twitter.com/solunum

facebook.com/TUSAD

www.solunum.org.tr

TÜSAD 33. Ulusal Kongresi’ne Muhteşem Açlş
TÜSAD Hizmet Ödülü
Prof.Dr. Yenel’e
Bu yıl ki TÜSAD Hizmet
Ödülü’nü, TÜSAD
kurucularından ve göğüs
hastalıkları alanına önemli
hizmetler vermiş, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Eski Dekanı Prof.
Dr. Faruk Yenel''e takdim etti.

Prof. Dr. Günseli Kılıç’a
Teşekkür Plaketi
TÜSAD’a bugüne kadar
sağlamış olduğu ve bundan
sonra da sağlayacağı katkıları
nedeniyle TÜSAD Dış
İlişkiler Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Günseli Kılıç'a
teşekkür plaketi verildi.

Açılış töreninin renkli
görüntülerinden biri de Prof.
Dr. Oğuz Köktürk'ün yaptığı
dia gösterisiydi. Anadolu'nun
çeşitli bölgelerindeki antik
kentlerden çektiği
fotoğrafları SOLUNUM
2011 katılımcıları ile
paylaştı.

“Solunum hastalıkları
alanındaki gelişmeleri diğer
disiplinlerle birlikte sizlere
aktarabilmek için yeni bir
SOLUNUM Kongresi’nde
karşınızdayız” dedi.

Prof.Dr.GünayAydın:SOLUNUM2011BilimselKomiteBaşkanı
Prof. Dr. Aydın açılış
konuşmasında kongre ile
ilgili rakamları dile getirdi.
Solunum 2011’e ilişkin
bilimsel yeniliklerden söz
eden Prof. Dr. Aydın

Kongre’ye sunumlarıyla
katkı sağlayan 250 Türk
ve 8 yabancı
konuşmacının bilimsel
kaliteyi arttırdığını ifade
etti.

Açılış Konseri Grup Black’ten
SOLUNUM 2001'in açılış kokteylinde
katılımcılar Grup Black'in müzikleriyle
hem dinlendi hem de eğlendi. Dünya
müziklerinden örnekler veren Grup
Black, gecenin sonunda kalımcıları
coşturdu.

EĞİTİCİ KURSLAR

MeslekiAkciğerHastalıklarındaRadyolojiKursu
Kurs Başkanları: Dr. İbrahim Akkurt, Dr. Cebrail Şimşek

H

emen tüm dünyada Mesleki Akciğer
Hastalıklarının (MAH) yarısını toza
bağlı hastalıklar oluşturmaktadır.
Bunların başında da pnömokonyozlar, silikozis,
asbestozis vb. gelmektedir.
MAH’nın çok geniş bir grubunu oluşturan
bu hastalıklarda bu nedenle radyoloji “olmazsa
olmaz” bir yerdedir. Hatta MAH’nı “radyolojik tanı ve takibi gerekenler” ve “diğerleri”
diye ayırmak klasikleşmiş bir yaklaşımdır.
MAH’nın tanı ve takibinde öncelikle
her yerde bulunabilecek, basit, ucuz, tekrarlanabilirliği kolay, standardizasyonu sağlanmış standart Posterio-Anterior (PA) Akciğer grafisi kullanılmaktadır. Bu yöntemin
gerek çekim, gerek değerlendirme kriterleri
ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) tarafından
oluşturulmuştur. ILO 1990’lı yıllardan beri
ülkelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları kanalıyla pnömokonyozlu işlerde
çalışanların ikincil korunma önlemi olarak
akciğer grafilerinin, ILO’nun belirlediği
“standart yöntem” ile değerlendirilmesi eğitimlerini vermektedir. Öte yandan son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler ışığında
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Digital Radyografi (DR), Computerize Radyografi (CR), Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (HRCT) yöntemleri de
gelişmektedir.
Kursun amacı MAH ile karşılaşacak
hekimlere radyolojik incelemenin önemini
vurgulamak, hekimlerin bu konudaki farkındalığını arttırmaktır. MAH’da klasikleşen
ILO standartlarının kısa teorik ve pratiği ile
birlikte gelecekteki gelişmeler konusunda
da haberdar olmalarını sağlamaktır.
Bu kursa Göğüs Hastalıkları Uzmanları,
asistanları başta olmak üzere meslek hastalıkları, işçi sağlığı, çalışan sağlığı konularına
ilgisi olan hekimler katılmaktadır.
Kursun katılımcı hekimlere katkısı nedir?
Kursa katılan hekimler MAH tanı ve
takibinde radyolojik incelemenin önemini,
ILO standartlarını, DR-CR, HRCT ile ilgili
gelişmelerden haberdar olacaklardır. Japonya’da geçen sene yapılmış olan bir çalışmada benzer 1 günlük kursun bile asbest
bölgesinde çalışan hekimlerin MAH’da
radyolojik değerlendirme yapabilme kapa-

Bizi takip edin

sitelerine önemli katkılar sunduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu kursa katılacak
hekimlerimizin de bu alanla ilgili ufukları
genişleyecek, bakış açıları değişecektir.
Katılımcılar yasal ve sosyal sorumlulukları
da olan böyle bir konunun bilimsel temellerini ve son gelişmelerini içselleştirmiş
olacaklardır.
twitter.com/solunum

Bu kursun daha geniş çaplı yani 5
günlük olanı ILO’nun kontrolünde 1995’de
ve 2005’de ülkemizde de yapıldı. Her iki
kursa da kursiyer olarak o yıllarda katılmış
olan biz hekimlere ILO standartlarında
pnömokonyozlu film okuma sertifikaları
verildi. ILO 2008’’de ülkemizin “Türkçe
olarak” ve “kendi eğiticileri” ile bu kursu

facebook.com/TUSAD

verme kapasitesi olduğunu ifade ederek
ILO-Türkiye / ÇSGB iş birliği ile bu kursları
düzenleme yetkisini ülkemize de verdi.
Ben de dahil olmak üzere biz birkaç eğitici
ülkemiz adına son yıllarda bu 5 günlük
standart kursların teorik ve pratik eğitimlerini
vermekteyiz. Bu 1 günlük kurs o eğitimlerin
bir nevi ön, özet, prototipi olacaktır. 

EĞİTİCİ KURSLAR

KurumUzmanlıkEğitimiHazırlıkKursu

EkokardiyografiveTorasikUltrasonografiKursu

Kurs Başkanları: Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Halil İbrahim Durak

Kurs sorumlusu ve başkanları: Dr. Benan Çağlayan, Dr. Oğuzhan Okutan

T

ürk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik
Kurulu tarafından
SOLUNUM Kongresi’nde ilk kez düzenlenen
“Kurum Uzmanlık Eğitimi Hazırlık Kursu” ile
ilgili olarak şu açıklama
yapıldı:
“Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu
Başkanı ve sekreteri koordinatörlüğünde Ege
Üniversitesi Tıp Eğitimi
AD’dan Dr. İbrahim Durak ile birlikte
Türkiye’de Göğüs Hastalıkları Uzmanlık

Eğitimi verilen Kurumlarda, eğitim ortamı, eğitici, eğitim programı standartlarını belirleyecek uzmanlık eğitim programını
kurumsallaştırma boyutunda bir kurs düzenlemesi yapılmıştır. Programın hayata geçirilmesi ile
uzmanlık eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi,
ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacı ile bir günlük bir kurs düzenlenmiştir. 
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G

öğüs Hastalıkları uzmanlık alanında hastalıkların tanı ve takibinde
torasik ultrasonografi ve Ekokardiyografinin kullanımı yakın dönemde başlamıştır.
Akciğerlerin KOAH, İAH gibi pulmoner vaküler sistemi etkileyen bir çok
hastalığında pulmoner arter basıncı artmakta
ve kalbin fonksiyonlarını etkilemektedir.
Bu hastalarımızda tanı ve tedavinin takibinde Ekokardiyografi kullanımı büyük
önem taşımaktadır. Aynı şekilde ultrasonografi akciğer ve plevra hastalıklarının
değerlendirilmesinde, özellikle invaziv işlemlerde rehberlik etmektedir.
Ülkemizde Göğüs Hastalıkları uzmanlarının Ekokardiyografi ve Ultrasonografi
uygulamalarını kullanmaları yaygın değil.
Klinik uygulamalarımızda büyük yardımcımız olan bu uygulamalar konusunda bilgi
ve tecrübelerinin artması ancak daha yaygın
olarak kullanılması ile mümkün.
Ekokardiyografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu daha önce de TÜSAD tarafından SOLUNUM Kongreleri’nde ve

twitter.com/solunum

TÜSAD Akademi Kursu olarak düzenlenmiştir.
Bu kurslardaki temel amacımız her iki
değerlendirmenin göğüs hastalıklarındaki
uygulama alanlarını pratik uygulamalar
eşliğinde göstermek ve farkındalığı artırmaktır. Bundan dolayı kursumuzun göğüs
hastalıkları uzman ve asistanları için yararlı
olacağını düşünüyoruz. 

facebook.com/TUSAD
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EĞİTİCİ KURSLAR

KronikSolunumYoluHastalıklarındaEvdeBakımKursu
Kurs Başkanları: Dr. Nilgün Gürses, Dr. Hakan Günen

K

ronik solunum hastalıkları ortalama
yaşam sürelerinde meydana gelen
belirgin artışla birlikte günümüzde
doktorların çok sık karşılaştıkları rahatsızlıklar
haline gelmiştir. KOAH’lı hastalar kronik
solunum hastalarının yaklaşık %90 gibi
önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. KOAH
hastalarının yaklaşık %10’u da ilerleyen
yıllarda evde bakım gerektirecek hasta grubuna girmektedirler. KOAH dışında diğer
evde bakım gerektiren hastalıklar grubu
içerisinde interstisyel akciğer hastalıkları,
primer ve sekonder yapısal bozukluklar ve
nörolojik kökenli hastalıklara sekonder akciğer patolojileri sayılabilir. İleriye dönük
olarak solunumsal hastalıkların evde bakımı
konusunda artık tüm göğüs hastalıkları uz-

 Solunum fizyoterapisi ve
rehabilitasyonu

 Egzersiz programı önerileri
 Hasta bakımında karşılaşılabilecek
problemler ve çözüm önerileri

manlarının bilgi sahibi olması gerekliliği
ortaya çıkmıştır. İlk defa düzenlenen bu
kursun amacı evde bakım gerektiren solunum
hastalarına yaklaşımın nasıl olması gerektiği
konusunda göğüs hastalıkları uzmanlarına
ve asistanlara yol gösterici olmaktır. Daha
sonra pratisyenlere, aile hekimlerine ve dahiliye uzmanlarına yönelik olarak ta kursların
düzenlenmesi planlanmıştır. Kursun ana
başlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Bir tam gün süren kurs boyunca her
oturumdan sonra konularının uzmanı olan
hocalarımızla yapılacak olan serbest tartışmaların da bu tip hastalara yaklaşım konusunda kafalardaki soru işaretlerini büyük
oranda kaldıracağını ümit ediyorum. Kurs
boyunca yaptığımız gözlemlerin bizlerin
kronik solunum hastalıklarının evde bakımı
konusunda ileriye dönük program geliştirme
sürecine önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyim. 

 Hastaların genel değerlendirmesi
 Medikal tedaviler
 Oksijen tedavisi
 Non-invaziv solunum desteği
 Mekanik ventilatöre bağlı hastanın
izlenmesi

4

Bizi takip edin
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AkciğerKanserlerindeDestek
TedaviUygulamalarıKursu
Kurs Başkanları: Dr. Ferhan Ece, Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu

A

kciğer kanserinde erken evrede yakalanıp küratif tedavi uygulanabilen
hastalar sınırlıdır. Hastaların %7080’i kansere bağlı nedenlerle hayatlarını
kaybetmektedirler. Hastalığın hızlı seyri
ve kötü prognozu nedeniyle
destek ve palyatif tedaviler
en az küratif tedaviler kadar
önem kazanmaktadır.
Destek tedavi kapsamında; öksürük, dispne, ağrı
gibi sık görülen ve yaşam kalitesini bozan
semptomlarla mücadele, hastalığın progresyonuna bağlı sorunların giderilmesi, tedaviye ait toksisitelerin kontrolu yanı sıra
hastaya psikolojik yönden destek sağlanarak,
yaşam kalitesinin düzeltilmesi hedeflenir.
facebook.com/TUSAD

Tüm bu sorunlara mücadele multidisipliner
bir ekiple sağlanmalıdır.
Akciğer kanserli bir hastanın destek
tedavisinin düzenlenmesinde ilk tanıyı koyan merkezden, periferde
çalışan uzman
hekim arkadaşlarımıza
kadar tüm basamakta çalışan göğüs hastalıkları ve diğer branş hekimlere (göğüs
cerrahi, radyasyon onkolojisi, anestezi, psikiatri vb)
görev düşmektedir.
Kursumuz bu hastaların değerlendirilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesinde
multidisipliner yaklaşımla hastaya yaklaşım
ve tedavi önerilerini gözden geçirmeyi hedeflemektedir. 

EĞİTİCİ KURSLAR

SigaraBırakmaYöntemleriKursu

UykudaSolunumBozukluklarıTanıveTedaviKursu

Kurs Başkanları: Dr. Nazmi Bilir, Dr. Tunçalp Demir

Kurs Başkanları: Dr. Turan Acıcan, Dr. Oğuz Köktürk

B

ilindiği gibi Dünya sağlık
örgütü sigarayı en önemli
sağlık sorunu olarak tanımlamaktadır. Her yıl dünyada yaklaşık
5 milyon ülkemizde ise 100 bin
kişi sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenlerle
sigara mücadelesi son yıllarda ülkemizde de büyük ivme kazanmıştır. Özellikle 5727 sayılı yasanın,
‘ Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya,
birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde de sigara içilememektedir.’ Maddesini içeren 2.

maddesinin 1-d bendinin 19 Temmuz 2009’da yürürlüğe girmesi ile
dumansız hava sahası yolunda çok
önemli adım atılmıştır. Bu tarihten
sonra sigara satışlarında da gözle
görülür bir azalma meydana gelmiştir. 2008'de 107,8 milyar adet
olan sigara satış miktarı, 2009'da
107,5 milyar adede, 2010'da ise
93,3 milyar adede gerilemiştir. 2011
yılının ilk 7 ayında da 2010 yılının
aynı dönemine oranla azalma devam etmiştir ( 2010:53,8 milyar
2011:53,1 milyar).
Solunum 2011 Kongresi bün-

yesinde TÜSAD Tütün Kontrolü
Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Sigara bırakma Kursu da ülkemizde sigara mücadelesinde yer
alacak ve aktif sigara bırakma polikliniği yürütecek hekimlerin sayısının arttırılmasını hedeflemektedir. Bu kurslara genelde Göğüs
Hastalıkları Uzmanları ve aile hekimleri başta olmak üzere her branştan hekimler katılmaktadır. TÜSAD
ayrıca TÜSAD Akademi bünyesinde yaptığı bölgesel ve merkezi
kuslarla da sigara mücadelesine
katkısını sürdürmektedir. 
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U

yku tıbbı ülkemizde henüz
bir bilim dalı olmadığı için
uzman yetiştirme şansımız
yok. Türkiye’de uyku çalışmaları
1994 yılında başladı. Bu bir bilim
dalı olsaydı, bugüne kadar yüzlerce
kişiyi yetiştirmiş olacaktık. Devlet
bunu hala sertifika programı olarak
kabul ediyor. Ancak bunun Uyku
Bozuklukları Bilim Dalı olması gerekiyor. Bu bir bilim dalı olmalı ve
göğüs hastalıkları, nöroloji, psikiyatrinin altına gelmelidir. Dünyada
uyku tıbbı çalışmalarına nörologlar
psikiyatristler başlamış, sonra devreye
göğüs hastalıkları uzmanları girmiştir.
Dünyada uyku ile ilgilenen doktorların dörtte üçü göğüs hastalıkları
uzmanıdır. Biz ağırlıklı olarak uykuda
solunum bozuklukları ile ilgileniyoruz. Bunun en göze çarpan tablosu
uyku apne sendromudur. Biz bununla
ilgileniyoruz. Türkiye’de uyku apne
sendromu olan 3.5-5 milyon hastanın
olduğunu tahmin ediyoruz.

twitter.com/solunum

Niçin bu kurs
düzenleniyor?
Devlet uyku tıbbını bir uzmanlık alanı olarak kabul edinceye
kadar gerekli personeli bizim yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de
2 tane uyku derneği var. Biri benim
genel başkanı olduğum Uyku Derneği diğeri ise Türk Uyku Tıbbı
Derneği. TÜSAD ve Türk TORAKS Derneği çatısı altında bu
toplantıları organize ediyoruz.

facebook.com/TUSAD

Amaç uyku tıbbına olan ilgiyi atırmak, uyku çalışması yapacak kişilere tecrübe kazandırmak ya da
daha önce uyka eğitimi almış ama
kendini geliştirmek isteyenlere
yardımcı olabilmek için böyle platformlar yaratıyoruz. Bu kurslar
her yıl düzenleniyor. Bu yıl ilk
kez TÜSAD Uyku Bozuklukları
Çalışma Grubu kuruldu. Ve bu yıl
bu çalışma grubunun çatısı altında
düzenleniyor. 
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EĞİTİCİ KURSLAR

AstımveDiğerAlerjikHastalıklardaAcillerveAstımdaTanıTestleriKursu
Kurs Başkanları:Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, Dr. Ferhan Özşeker

H

u yıl Solunum 2011 kapsamında
düzenlenen Astım ve Diğer Alerjik
Hastalıklarda Aciller ve Astımda
Tanı Testleri Kursunda amacımız, çağın
hastalığı olan alerjik hastalıklarda acil durumlara yaklaşımı ve astım hastalığına
nasıl tanı koyabileceğimizi hekim arkadaşlarımızla paylaşmaktır. Alerjik hastalıklar (astım, besin alerjisi, ilaç alerjisi,
böcek alerjileri, alerjik ürtiker alerjik, reaksiyonların en ciddisi anafilaksi), acile
başvuru nedenleri arasında ön sıralardadır.
Bu hastalıklarda acil durumlara özellikle
anafilaksi ve akut astım atağına, hızlı tanı
konup hızla müdahale edilmezse ölümle
sonuçlanabilir.
Astım tedavi edilebilir, ancak tanı ve
tedavide geç kalındığı takdirde oldukça
üzücü sonuçlara neden olabilecek bir hastalıktır. Astımlı hastayı atağa sokan nedenlerin en başında verilen tedaviyi kullanmamak, sigara dumanı, kirli hava, ev
içi alerjenlere (maytlar, kedi, köpek, kuş
gibi evcil hayvanlar) maruz kalmak, mesleki
alerjenler, özellikle ağrı kesici bir grup
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ilaç gelmektedir. Oldukça uzun bir tedavi
süreci olan astım tedavisine hasta uyumunu
arttırmak için hastaya eğitim vermek, acil
durumları ve bu durumlarda neler yapması
gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır.

Bizi takip edin

Astım tanısını koymakta bazen güçlükle
karşılaşılabilmektedir. Bu kursta sıklığı
yaklaşık %10’lara varan astıma nasıl tanı
koyabileceğimizi, hafiften ağıra atak geçiren
kişiye evinde ya da acil serviste neler yap-

twitter.com/solunum

mamız ve neler önermemiz gerektiği anlatılıp, tartışılacak. Her gün pek çok hastaya
birden fazla ilaç reçete etmekteyiz, bu
ilaçların çoğu alerjik yan etkiye sahip, penisilin gibi bir kısmı ise ölümcül reaksi-

facebook.com/TUSAD

yonlara neden olabilmektedir. Uzmanlık
alanımızla ilgili pek çok ilaç alerjisi ele
alınacak, tanı ve yaklaşım tartışılacaktır.
Tüm alerjik hastalıklar arsında en ciddi
ve ölümcül olan anafilaksi nedenleri, tanı
ve tedavi yöntemleri anlatılacak, hızlı ve
doğru tedavinin hayat kurtarıcı olduğu,
adrenalin kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır.
Kurs katılımcıları göğüs hastalıkları
uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarından
oluşmaktadır. Kurs sonunda katılımcıların
meslek hayatlarında olduğu kadar, günlük
yaşamlarında da sıkça karşılaşabilecekleri
alerjik hastalıklara acil durumda ne yapmaları gerektiği, pratik uygulamada astım
hastalığına nasıl tanı koyabileceklerini
yeniden gözden geçirmiş olacaklar, sorularını ve sorunlarını konularında deneyimli hocalar ile paylaşabilecekler. Astım
ve Alerji çalışma grubu olarak bize bu
imkanı tanıdığı için kongre organizasyon
komitesine teşekkür ediyor, herkese güzel
ve verimli bir kongre geçirmelerini diliyoruz. 

EĞİTİCİ KURSLAR

TemelYoğunBakımKursu

ToraksTravmalarıKursu

Kurs Başkanları: Dr. Erdoğan Kunter, Dr. Cenk Kıraklı

Kurs Başkanları: Dr. Levent Elbeyli, Dr. Salih Topçu

T

üm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de son yıllarda göğüs hastalıkları
uzmanları yoğun bakım konusuyla
daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır. Bu
ilginin temelinde günümüzün değişen ihtiyaçları ve geçmiş yıllarda ancak gelişmiş
merkezlerde bulunan solunumsal yoğun
bakım imkanlarının nispeten yaygınlaşması
yatmaktadır. TUSAD Yoğun Bakım Çalışma Grubu olarak ülkemizin her köşesindeki meslektaşlarımıza ulaşarak onların
ihtiyaç duydukları konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu
çalışmalar sadece kongrelerde değil yıl

boyunca ve farklı şehirlerde düzenlenen
kurslar ve sempozyumlar şeklinde olmaktadır. Ayrıca yazılı temel kaynak oluşturması
amacıyla, belli bir plan çerçevesinde ve
birbirini tamamlar şekilde yoğun bakımla
ilgili kitapların yazılmasına da büyük önem
veriyoruz.
Kongrelerimizde düzenlenen yoğun bakım ile ilgili kurslara da bu sürekli eğitim
faaliyetlerinin bir parçası olarak bakıyoruz.
Kursların içeriğini oluştururken yaptığımız
anketlerde en fazla istenen konuları içermesine özen gösteriyoruz. Ancak, kongre
programında yer alan yoğun bakımla ilgili

Bizi takip edin

diğer konular da dikkate alındığında meslektaşlarımız açısından bütünleşmiş ve bilimsel doyuruculuğa sahip bir program oluştuğunu umuyoruz. Sonuç olarak özellikle
göğüs hastalıkları uzmanı ve uzmanlık öğrencisi meslektaşlarımızın çalıştıkları ünitelere
döndüklerinde yoğun bakım hizmetleriyle
ilgili olarak bilgilerini güncellemiş, yeni
teknoloji ve uygulama alanları hakkında
konunun uzmanları tarafından bilgilendirilmiş
olmalarını hedefliyoruz. Bu düşüncelerle
yoğun bakım kursunun meslektaşlarımız
için verimli geçeceğini umuyor, başarılı bir
kongre diliyorum. 

twitter.com/solunum

Ü

lkemizde trafik kazaları başta olmak
üzere, iş kazaları ve doğal afetlere
bağlı olarak travma yoğunluğu yüksektir. Son yıllarda sağlık alanındaki düzenlemeler, acil servis organizasyonlarında ciddi
gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmelere göre
major travmalarda vital organların yer aldığı
göğüs kafesi güncel değerlendirme açısından
bu kurs programında ele alınacaktır.
Kurs konuşmacıları, özellikle travma
üzerinde yoğunlaşan, organizasyonel olarak
deneyim ve bilgi donanımlı bilim insanlarıdır.
Konu multidisipliner olarak, sosyal, hukuki
ve tıbbi yönüyle ele alınmaktadır. Bu kursta
sadece olay anını değil, tüm aşamaları ele
facebook.com/TUSAD

alan bir program hedeflenmiştir.
Travmaya bağlı toraks yaralanmaları
diğer bölge yaralanmalarına göre daha az
oranda görülmekle birlikte hayati organların
işin içinde olması nedeniyle morbidite ve
mortalite daha yüksek olabilmektedir. Bu
nedenle travma yönetimi daha bir önem
göstermektedir.
Kurs katılımcıları sahadaki uzmanlar ve
asistanlar olarak hedeflenmiştir. Katılımcılara
değişik disiplinlerdeki konuşmacılar tarafından
deneyim ve bilgi aktarımı compact bir sistematikte aktarılmaya çalışılmaktadır.
Travma kursu çoğunlukla kongre ortamında düzenlenmektedir. 
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SosyalDavranış
StilimveHastalarım

UzmanıİleYürüyüş
AktivitesiniKaçırmayın

16 Ekim 2011 Saat: 21.00 A salonu

3

3. Ulusal Kongre’de
ilgi çekecek konulardan biri de Engin
Yıldırım’ın sunacağı “Sosyal
Davranış Stilim ve Hastalarım” başlıklı sempozyum.
Bu sempozyumda “Neden
herkesle güçlü ilişki kura-

mıyoruz?”, “Güçlü iletişim
kuramadığımız kişilere nasıl
davranırınız?”, “Bu davranışlarımızın sonuçları neler
olabilir?” ve “Bu durumu
nasıl lehimize çevirebiliriz?”
gibi soruların yanıtları aranacak. 

ŞarapTadımına
RezervasyonunuzuYaptırın

3

3. Ulusal Kongre’nin sosyal etkinlikleri içinde “İlk Yudumda Şarap”
başlığı altında,
şarap tadımı etkinliği de bulunuyor. Anatolian
Vineyards’dan Perran Arıbal,
dileyen katılımcılara şarap
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tadımı konusunda bir sunum
yapacatk. 16 Ekim saat
21.00’de D salonunda gerçekleştirilecek olan
etkinlik için kontenjan sınırlı olduğundan, Sheraton Oteli’nde
kayıt deskinde kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 

S

OLUNUM 2011’de bir ilke daha
imza atılıyor. Karşılıklı iletişime
dayalı bir formatta bilgi değişimini
amaçlayan “Uzmanı ile Yürüyüş” toplantısı hava
şartlarının izin verdiği ölçüde Kongre’nin 2. günü
ve 3. günü saat 07.30-08.30 arasında gerçekleştirilecek.
Kongre Oteli’nden başlayarak, yaklaşık olarak 15 dakikalık plaj yürüyüşü ile ulaşılan Ilıca’da yöreye özgü
kahvaltı yapılacak. Katılımcılar yürüyüş ile kahvaltı süresince aşağıdaki
başlıklarda, konunun uzmanı ile birebir iletişim üzerine kurulu bir
eğitim alacaklar. Katılımın ücretsiz olduğu aktivite’de her başlık 8 katılımcı ile sınırlandırılmıştır.
17.10.2011 EBUS ve (N) evrelendirme problemleri: Doç. Dr. Benan Çağlayan
17.10.2011 İnhalasyon cihaz seçimi: Doç. Dr. Arzu Arı
17.10.2011 KOAH’da güncel çalışmaların yorumlanması: Prof. Dr. Hakan Günen
17.10.2011 Uyku Çalışmalarında güncel problemler: Prof. Dr. Oğuz Köktürk
18.10.2011 Çocukluk Çağı Tüberkülozu farklılıkları: Doç. Dr. Ayşe Tana Aslan
18.10.2011 Endobronşiyal darlıkların optimal tedavisi: Prof. Dr. Tuncay Göksel
18.10.2011 Bronş güdüklerinin kapatılma yöntemleri: Prof. Dr. Levent Elbeyli
3. Ulusal Kongre’de ilgi çekecek konulardan biri de Engin Yıldırım’ın sunacağı
“Sosyal Davranış Stilim ve Hastalarım” başlıklı sempozyum. Bu sempozyumda
“Neden herkesle güçlü ilişki kuramıyoruz?”, “Güçlü iletişim kuramadığımız kişilere
nasıl davranırınız?”, “Bu davranışlarımızın sonuçları neler olabilir?” ve “Bu durumu
nasıl lehimize çevirebiliriz?” gibi soruların yanıtları aranacak. 
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twitter.com/solunum

AsistanStandı’naUğramayı
veFormunuzuDoldurmayıUnutmayın:
TÜSADAsistanlarınGörüşlerineDeğerVeriyor

T

ürkiye Solunum
Araştırmaları Derneği, asistanların
birbiriyle ileşitimlerini artırmak ve görüşlerini değerlendirmek amacıyla bir
anket formu hazırladı. Asistanların iletişim bilgilerini
ve bölümlerindeki asistan eğitim uygulamalarına ilişkin sorunlarını aktarmalarına
olanak sağlayacak bir anket formu hazırladı. Kongre süresince TÜSAD standı’nın yanında bulunan Asistan Standı’nda
doldurulabilecek olan formlar, bir yandan

asistanların görüşlerini
aktarmalarına imkan tanırken, diğer yandan da
küçük hediyeler kazanmalarını sağlıyor. Asistan
formunu dolduran asistanlar içinden seçilecek
1 kişiye gelecek yıl düzenlenecek olan SOLUNUM 2012 Kongresi’ne katılım hakkı, 5 kişiye 100’er
liralık kitap hediye çeki ve 2 kişiye de
harici hard disk armağan edilecek. TÜSAD Asistan Standı’na uğrayarak formunuzu doldurmayı unutmayın. 

BildiriÖzetlerineBarkodunuzlaUlaşabilirsiniz

T

ÜSAD Kağıt israfını önlemek amacıyla bu yıl yeni bir
uygulama getirdi. Edinmek
istediğiniz bildirileri, TÜSAD Standının karşısındaki
Bildiri Özeti Basım Mer-

facebook.com/TUSAD

kezi’ndeki bilgisayarlardan
yaka kartlarınızda bulunan
barkodu okutarak elde edebilirsiniz. Bildiri özetlerinin
yanısıra kongre katılım belgelerinizi de bu yolla edinebilirsiniz. 

