TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018
ÇALIŞMA GRUBU PROJELERİ
Proje Adı
Gençlerde tütün ve tütün ürünleri
kullanımı ( nikotin içeren ürünler )
yaygınlığı
Sigara polikliniklerinde hasta izlem
programının oluşturulması ( yazılım
şirketleriyle de görüşülerek Tübitak
destekli projeyle database oluşturmak?)?
Ülkemizde elektronik sigaranın kullanım
sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi

tarih
20172018

Ülkemizde nargilekullanım sıklığı ve
nedenlerinin belirlenmesi

20172018

Tütün Kontrolü alanında 2010 yılından
sonra gelişmeler ( Mevzuat, yönetmelik,
kanun,kaçakçılık, yeni tütün ve nikotin
içeren ürünler ve epidemiyolojik verilerle
Tütün Kontrolü Kitabı’nın yazıldığı
tarihtensonrakigelişmeleri toparlayan
derleme? Supplement? Kitap(çık)? )
SÖZ Projesinin devamı olarak Birinci
basamak hekimlerine ve gençlerde tütün
kontrolü

20172018

Elektronik sigaranın ülkemizde ve
dünyada kullanım sıklığı ve zararları

20172018

Aile Hekimleri dernekleriyle bağlantı
kurularak veya Halk Sağlığı Kurumu ile
bağlantıya geçerek gebelerde sigara
bırakma tedavisi

20172018

20172018

20172018

2017-

Hedef
Gençlerde artan tütün ürünü (nikotini içeren
ürünler) kullanımsıklığı ve nedenlerini
saptamak
Sigara polikliniklerinde hasta izlem programının
oluşturulması
Elektronik sigaranın ülkemizde kullanım
sıklığının ve nedenlerinin saptanması,konuyla
ilgili bilgilendirme yapılması
Ülkemizde kullanım sıklığının ve nedenlerinin
saptanması,konuyla ilgili bilgilendirme
yapılması
Ülkemizde tütün kontrolü alanında yazılmış en
önemlikitaplardan biri olan Tütün Kontrolü
kitabınınbasım yılı olan 2010 tarihinden itibaren
bu alanda yşanan gelişmeleriderlemek

Ülkemizde gençlerde artan tütün ürünü ve yeni
nikotin türevlerinin kullanımıvebağımlııklarının
tedavisi ve birinci basamakta hizmetveren
hekimlerin eğitimi
Elektronik sigaranın ülkemizde ve dünyada
kullanım sıklığı ve zararları ile ilgili güncel tıbbi
bilginin derlendiği bir derleme yazılması
Aile Hekimleri dernekleriyle bağlantı kurularak
veya Halk Sağlığı Kurumu ile bağlantıya
geçerek gebelerde sigara bırakma tedavisi ile
ilgili proje hazırlanması

İzlenecek strateji
Araştırma planlanması

Sorumlu kişiler
Banu Salepçi + Pelin Duru Çetinkaya

Sigara polikliniklerinde aktif çalışan
sağlık çalışanlarından öneri,
örnekleme, yardım alarak hasta
izlem programının oluşturulması
Araştırma planlanması

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

Araştırma Planlanması

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

Derleme, supplement veya
kıtap(çık) yazmak

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

GRAND Proje başvurusu
yapıldı,haber bekleniyor
Derleme yazılması
Gebelerde sigarabırakma
yöntemlerinin derlenmesi ve
konuyla ilgili bilgilendirme
toplantılarının düzenlenmesi

Atilla Uysal+...

Oğuz Kılınç, Aslı Görek Dilektaşlı+…

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu
Atilla Uysal,Pınar Pazarlı Bostan

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: ŞUBELER ile birlikte

Adı

Tarih

Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma
Yardımı Eğitim Kursları

2017-2018

Doğu Karadeniz ŞubeToplantısı

2017

Çukurova Şubesi

01/10/17

Hedef
Kongreler dışında bahsi geçen kursa
katılım talebini karşılayarak tütün
kontrolü ve sigara bırakma yardımı
hizmeti verilmesininyaygınlaştırılması
Tütün Kontrolünde Davranışcı Bilişsel
Yöntemler
Tütün kontrolü ve Tütün Kontrolünde
Meslek Odalarının Rolü

İzlenecek Strateji

Sorumlu kişiler

TTD Şubeleriyle temasa geçilecek

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

Konuşma

Pınar Pazarlı Bostan

Şube toplantısı

Cengiz Özge

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: OKUL ile birlikte
Adı
Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma
Yardımı Eğitim Kursları

Tarih
2018 TTD
Kongre

Hedef
Konuyla ilgili üyelerimizin taleplerini
karşılayarak sertifiye etmek, tütün kontrolü
ve sigara bırakma yardımı hizmeti
verilmesininyaygınlaştırılması

İzlenecek Strateji

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sorumlu kişiler
Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

Adı
İş güvenliği ve çalışan sağlığı
konusunda tütün kontrolünün
farkındalığının sağlanması eylem planı
hazırlanması ve uygulanması.
Tütün kontrolü savunuculuğunda sivil
tarihin ortaya çıkarılması için çalışma
grubu tarihinin yazılması.
Küresel tütün kontrolü çalışmalarına
dahil olabilmek için küresel paydaşlarla
birlikte yürütülen faaliyetlere katılmakplanlamak.
Diğer derneklerle iletişimin artarak
devam etmesi ve diğer derneklerle
ortak eğitimlerin planlanması.
Tütün Kontrolü alanında genç nüfusta
farkındalık yaratmak için gençlik
konserlerinin gündeme taşınması.
UTKP çerçevesinde mecliste bulunan
parti yetkilileriyle görüşülerek
bilgilendirme ve lobifaaliyetlerinde
bulunma

Tarih

İzlenecek Strateji

Hedef

Sorumlu kişiler

2017-2018

İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda
tütün kontrolünün farkındalığının sağlanması

Eylem planı hazırlanarak eğitim toplantıları
düzenlemek ve konuyla ilgili hedef kitleye
yönelik bilgilendirme materyallerinin
hazırlanması

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu
Çevresel ve Mesleksel Hastalıklar ÇG,
SSUK, ÇSGB, TTB, Sendikaların (çalışan
ve işveren) katılımıyla

2017-2018

Tütün Kontrolü sivil tarihiyle geçmişten
günümüze tütün kontrolü mücadelesini
gelecek nesile taşımak

Konuyla ilgili kitap hazırlamak

Osman Elbek- Pınar Pazarlı Bostan

2017-2018

Bölgesel ve küresel tütün kontrolü alanında
bilgi alışverişi

2017-2018

Diğer dernekler üzerinden , tütün kontrolü
alanında sağlıkçılar ve toplumun
farkındalığını arttırmak

Derneklerle iletişim kurmak ve ortak
eğitimlerin planlanması

Oğuz Kılınç-Osman Elbek

2017-2018

Gençlik konserleri planlamak

Gençler arasında popüler isimlerle dernek
kanalıyla biraraya gelerek gençlik
buluşmaları planlamak

Çalışma Gr. Yürütme ve Danışma Kurulu

2017-2018

UTKP ‘nin geniş bir sivil toplum katılımıyla
geliştirilp uygulamaya konulup, takibinin
yapılması

Mecliste bulunan parti yetkilileriyle toplantılar
düzenlemek

Osman Elbek+…

Aslı Görek Dilektaşlı-Pınar Pazarlı Bostan

YAPILMASI PLANLANAN KURSLAR
Adı
Sigara bırakma yardımında davranışçı
bilişsel tedavi yöntemleri

Tarih

2017-2018

Hedef
Sigara bırakma yardımında davranışçı
bilişsel tedavi yöntemlerinin yeri ve
kullanımıyla ilgili ipuçlarının paylaşıldığı kurs
düzenlemeyerek bu alandaki kurs
sonrasında yaşanan yoğun talebi karşılamak

İzlenecek Strateji
Yarım veya bir günlük merkezi ve / veya
kurs düzenlemek

Sorumlu kişiler
Pınar Pazarlı Bostan+…

DİĞER
1.
2.
3.
4.

TK Dergisi çıkarmak.
TK Çalıştay ? Sempozyumu? İçin MYK’ya öneri götürülmesi
Tütün kontrolü çalışmalarının yaygınlaşması ve sahiplenilmesini sağlamak için elektronik dergi çıkarmak.
MYK ‘ya tütün kontrolü (TK) alanında bilgi üreten dergilere ulaşımın sağlanması ( Örn; Tobacco Control)

Kişisel başvuru, makale satın alınması veya ödenek ayrılarak, ödeneğin kullanımının çalışma grubunun inisiyatifine bırakılmasının önerilmesi
5. TKÇG’nun ve TTD ‘nin uluslararası platformlarda temsil edilebilmesi için ödenek ayrılması ( Örn; her yıl bir kişi bu alandaki kurslardan birine
gönderilebilir)

