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AMAÇ
Türk Toraks Derneği (TTD) tüzüğünün ikinci maddesine göre Toraks Derneğinin
amacı; eğitim, araştırma, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak solunum
hastalıklarında en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal akciğer sağlığını
geliştirmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir,
üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Bu
amaçtan yola çıkan Türk Toraks Derneği bünyesindeki Hemşirelik Komitesi; göğüs hastalıkları
hemşireliği alanında hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve bu
çalışmalardan sağlık kurumlarının faydalanmasını sağlamayı, göğüs hastalıkları hemşireliğinin
gelişmesi için hemşirelere uygun eğitim imkânları sağlamayı ve mesleki gelişimlerini ve sosyal
dayanışmalarını artırmayı; kongre toplantı, seminerlerle hemşirelerin bilgilerinin artırılması ve
güncellenmesini ve ilgili hasta guruplarına verilen bakım ve eğitimin kalitesini artırmayı
amaçlamaktadır.
HEDEFLER
Bu amaçtan hareketle Türk Toraks Derneği Hemşirelik Komitesi (TTDHK) bu amacına
ulaşabilmesinde belirlediği hedefler şunlardır:
A. Eğitime Yönelik Hedefler:
I. Göğüs hastaları hemşireliğinde hemşirelerin uygulama standartlarını belirleyip, daha yüksek
standartlara ulaşmaları için mezuniyet sonrası eğitim programları (sertifika, kurslar, sürekli
eğitim programları ve hizmet içi eğitim programları) düzenlenmesini ve yürütülmesini
(-Solunum fonksiyon testleri, bronkodilatasyon testleri, bronkoskopi gibi tanı yöntemleri konusunda
hemşirelere yönelik eğitimleri,
-Hastalıklarda özelleşen bakım uygulamaları konusunda değişim,
-Göğüs cerrahisi ile ilgili yeni gelişmeler ve hasta izlemi konusunda eğitimleri,
-Göğüs Hastalıkları Hemşireliğinde yeni / güncel uygulamalar konusunda eğitim programları ve
benzeri)

II. Göğüs hastalıklarında tanı-tedavi ve bakım sağlamak amacıyla kullanılacak alet ve
tekniklerin kullanımını gerçekleştirecek hemşirelerin ve diğer sağlık personeli ile teknik
personelin eğitimlerini sağlamayı,
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III. Her yıl düzenlenen TTD yıllık Kongrelerinde Hemşirelik oturumları gerçekleştirilerek
sürdürebilmeyi,
IV. Farklı bölgelerde görevli hemşirelerin bakımına yönelik ortak araştırma projelerinde
çalışmalar planlayabilmeyi,
V. Üye hemşirelerin bilgilenmesi gereken öncelikli konularda sorumluluklarını açıklayan,
1. Astım ve allerji alanında hemşirelik bakımı,
2. Çevresel ve Mesleki akciğer hastalıklarında hemşirelik yaklaşımı,
3. KOAH ve hemşirelik,
4. Pulmoner rehabilitasyon gereken hastalıklarda bakım,
5. Solunum sistemi infeksiyonlarında hemşirelik yaklaşımı,
6. Tüberkülozda hemşirelik yaklaşımı,
7. Tütün kontrolünde hemşirenin görevleri,
8. Uyku bozukluklarında hemşirelik gibi Cep Kitaplarının hazırlanması,
VII. Hemşirelerde kanıta dayalı uygulamalar ve yapılan araştırma sonuçlarını bakıma
yansıtabilme konusunda sürdürebilir çalışmalar yapmayı,
VIII. TTD’nin yeni basılması planlanan kitaplarında hemşirelik bakımı ile ilgili bölümlerin
yazılması ve “Göğüs Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı” ile ilgili bir kitap yazılmasının
desteklenmesi,
B) Araştırmaya Yönelik Hedefler:
I. Göğüs hastalıkları hastalarına hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere göğüs hastalıkları
hemşireliği alanında rehberlik ederek bu alandaki mesleki uygulama esaslarını ve etik kuralları,
uygulama standartlarını belirleme ve geliştirmeyi,
II. Göğüs hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmayı, yaptırmayı ve
yapılan çalışmaları izlemeyi, sonuçlarını değerlendirip üyelerine duyurmayı,
III. TTD yayın organlarında, düzenli olarak araştırma, derleme, çeviri gibi hemşirelik
yayınlarının yapılması konusunda teşviklerde bulunmayı,
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IV. Göğüs hastalıkları kliniklerinde uygulanan hemşirelik işlevlerine dair veriler sağlamak
amacı ile projeler yapmayı ve verilen bakımı standart hale getirmeyi,
C) Hasta Bakımına Yönelik Hedefler:
I. Hasta ve ailelerinin özelleşmiş bakım alma hakkını savunma, onları uygun bakımı
alabilmeleri konusunda destekleme, hasta hakları konusunda bilgilendirmeyi,
II. Türkiye’de göğüs hastalıklarının önlenmesi, erken tanısı ve bakımının iyileştirilmesi için
faaliyetler düzenlemeyi, topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, grup toplantıları,
TV-Radyo programları vb.) gerçekleştirmeyi,
D) Halk Sağlığına Yönelik Hedefler:
I. Özellikle okullarda astımlı ve kronik akciğer hastalığı olan öğrencileri bulmaya yönelik
taramalar yapmayı,
II. İşyerlerinde tarama testleri ve risk faktörlerini azaltmayı, solunum sistemi hastalıklarından
korunmaya yönelik eğitimler vermeyi,
III. Yaşlı hastalar solunum hastalıkları yönünden risk altında olduğundan 1. basamak sağlık
hizmetleri ya da Geriatri Klinikleri ile işbirliği yapmayı,
IV. Liselerde ve üniversitelerde sigara ile ilgili ve sigara bırakma konusunda rehberliklerde
bulunmayı,
V. Çalışma komitesi Türkiye’deki bazı Hemşirelik Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakülteleri
ve hastanelerde çalışan hemşire temsilcilerinden oluşturulacak ve tamamen gönüllülük esasına
göre çalışacak çalışma grupları oluşturmayı ve sonraki yıllarda il temsilcilerini de belirleyerek
çalışmalarını yaygınlaştırmayı ve yeni hemşire üyelerin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.
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