TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
EYLEM PLANI 2017-2018
ÇALIŞMA GRUBU PROJELERİ
Proje Adı
Seramik sektöründe çalışanlarında
pnömokonyozun ve rutin yapılan
pnömokonyoz
okuma
kalitesinin
değerlendirilmesi.

Tarih
2017

Hedef
1. Seramik fabrikalarında çalışan kişilerde
pnömokonyoz
prevalansının
ortaya
konması
2.
İş akışındaki farklı birimler arasında
pnömokonyoz prevalansı açısından fark
olup olmadığının değerlendirilmesi
3. Rutin yapılan ILO okuma kalitesinin
değerlendirilmesi

İzlenecek strateji
-Seramik sektöründe çalışan
işçilere
yönelik
mesleki
maruziyet anketi oluşturulması
ve bunun Bozüyük bölgesindeki
seramik fabrikası çalışanlarına
uygulanması
-Çalışanlara ait PA akciğer
grafilerinin 3 kör okuyucu
tarafından değerlendirilmesi
- SFT ve maluliyet verilerinin
mdeğerlendirilmesi

Sorumlu kişiler
Metin AKGÜN
Peri ARBAK
İbrahim AKKURT
Arif MÜEZZİNOĞLU
Zehra Nur TÖREYİN
Mehmet Erdem ALAGÜNEY
Atınç KAYINOVA

Pamuk tarımında pestisid uygulaması
öncesinde
ve
sonrasında
çevre
halkının solunumsal yakınmaları ve
solunum fonksiyonları

2017

1. Pamuk tarımı yapılan bir alanda 4 köyde
yaşayan, gönüllü erişkinlerde ve çocuklarda
pestisid uygulaması öncesi ve sonrasındaki
solunumsal, göz, burun, boğaz belirtilerinin
değerlendirilmesi
2. Bu populasyonda pestisid uygulaması
öncesi ve sonrasında solunum fonksiyon
testlerinin
karşılaştırılarak
fonksiyonel
etkilenmenin ortaya konması

-Araştırma tamamlanmış
makale aşamasındadır.

Zafer H. A. SAK
Şerif KURTULUŞ
Birsen OCAKLI
Zehra Nur TÖREYİN
İbrahim BAYHAN
M. İrfan YEŞİLNACAR
Metin AKGÜN
Peri ARBAK

olup

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: ŞUBELER ile birlikte

Adı

Kadın ve Akciğer Sağlığı etkinlikleri

Tarım sektöründe çalışan Kadın ve
Çocukların Akciğer Sağlığı etkinliği

Kentsel dönüşüme bağlı asbest ve
silikozis

Tarih

2017-2018

2019

2018-2019

Hedef
Türk Toraks Derneği Şubeleri, Türk
Toraks Derneği Kadın ve Akciğer
Sağlığı Görev Grubu ve Uluslararası
Ekolojik Kadın Köyü Derneği ile
ortaklaşa
gerçekleştirilen
toplantılarda kadınlarda akciğer
sağlığı, sosyal boyutları ile ele
alınmaktadır.
Urfa'da tarım bölgesinde çalışan
kadın ve çocuklarda biyomass ve
pestisid
maruziyetinin
akciğer
sağlığı üzerindeki etkilerinin ayrıntılı
olarak ele alınması
Kentsel dönüşüme bağlı asbest ve
silikozisin sağlık etkilerinin
tartışılması

İzlenecek Strateji
2016 yılında Güneydoğu Anadolu Şubesi,
Ankara Şubesi, İzmir Şubesi ve İstanbul
Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu
toplantılara
önümüzdeki
dönem
içerisinde de devam edilecektir.
2018 yılı içerisinde Erzurum, Samsun ve
Adana illerinde bu toplantıların devamı ve
bu toplantılara ait sunumların eğitim
materyali şekline dönüştürülmesi

Sorumlu kişiler

Peri ARBAK

Güneydoğu Anadolu Şubesi ile ortak
olarak tek ya da iki günlük bir
sempozyum planlanması

Peri ARBAK
Zafer H. A. SAK

İstanbul, İzmir ve Ankara’da
düzenlenecek paneller

Metin AKGÜN
Peri ARBAK

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: OKUL ile birlikte
Adı
Mesleki KOAH eğitim serisi
oluşturulması

Tarih

2018

Hedef

İzlenecek strateji
KOAH çalışma grubu ile birlikte mesleki
KOAH eğitim serisi oluşturulması
Dünyadan ve Türkiye’den olgu örnekleri
verilerek iş akışı içerisinde mesleksel
maruziyet süreçlerinin daha anlaşılır hale
getirilmesi sağlanabilir.

Sorumlu kişiler
Peri ARBAK

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı

‘‘Asbest nedir? Asbestin sağlık
üzerine etkileri nelerdir?’’ başlıklı
halkı bilgilendirme kitapçığı

Tarih

2017

Hedef

Asbest, asbestin sağlık üzerine etkileri,
kentsel dönüşüm sırasında yaşanan
çevre sorunları ve korunmaya yönelik
önlemler konusunda halkı bilgilendirmek

İzlenecek Strateji
Asbest, çevresel ve mesleksel maruziyet
kaynakları,
ülkemizde
asbest
rezervlerinin bulunduğu yerler, sağlık
üzerine etkileri ve korunmaya yönelik
kırsalda ve kentlerde alınan önlemlere
dair bilgilendirme notlarını 9 başlık
altında açıklayan kitapçık oluşturuldu ve
Türk Toraks Derneği merkezi ile
paylaşıldı.

Sorumlu kişiler
Bilge ÜZMEZOĞLU
Zehra Nur TÖREYİN
Metin AKGÜN
Peri ARBAK
Mehmet BAYRAM

YAPILMASI PLANLANAN KURSLAR
Adı

İşyeri hekimlerine yönelik solunum
fonksiyon testleri kursu

Tarih

2017-2018

Hedef
Ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfında yer alan iş yerlerinde çalışan
kişiler işe giriş ve periyodik muayeneler
sırasında solunum fonksiyon testleri ile
değerlendirilmektedir. İş yeri hekimlerine
yönelik solunum fonksiyon testi kursu
ile, normal, obstrüktif ve restriktif
bozuklukların değerlendirilmesi, akımvolüm eğrisinin yorumlanması gibi
solunum fonksiyon teslerinin genel
prensiplerine yönelik eğitimler verilmesi
planlanmaktadır.

İzlenecek Strateji
Tanı yöntemleri çalışma grubu ile ortak
eğitim toplantısı olarak planlanabilir

Sorumlu kişiler
Peri Arbak

