AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI
2014‐2015

1. ARAŞTIRMA
a. Ülkemizde yapılan akciğer nakillerinin ve sonuçlarının bilimsel makale olarak
yayınlanması

2. YAYIN
a. Bir önceki dönemden kalan “Akciğer Transplantasyonu” adlı e‐kitabın tamamlanması
b. Akciğer nakil endikasyonları ve sevk zamanlaması ile ilgili, her göğüs hastalıkları
uzmanı ve göğüs cerrahının elinin altında bulundurabileceği cep kitabı hazırlanması

3. KONGRE VE KIŞ OKULU FAALİYETLERİ
a. TTD 18. yıllık kongrede “Akciğer Transplantasyonu sonrası takip ve tedavide sorunlar”
adlı kursun düzenlenmesi
b. TTD 18. yıllık kongrede diğer çalışma gruplarının oturumlarında akciğer nakli ile ilgili
konuşmalarla yer almanın planlanması
c. TTD Kış okulunda “Akciğer nakli endikasyonları” adlı oturumun planlanması

4. GENÇ ARAŞTIRMACI
a. Mehmet Bayram, Necati Çıtak, Hüseyin Melek ve Berker Özkan isimli üyelerimiz
çalışma grubumuzun genç araştırmacı adaylarıdır.

5. YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ
a. Önerimiz yoktur

6. ŞUBELER VE DİĞER DERNEKLERLE ORTAK TOPLANTILAR
a. TTD İstanbul Şubesinin düzenlediği Tevfik Sağlam toplantılarından
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ayı

toplantısının Akciğer Nakli çalışma Grubu ve Akciğer Patolojisi Çalışma grubu ile ortak
“Akciğer transplantasyonu ve patoloji ” adı altında düzenlenmesi
b. TTD İstanbul Şubesinin düzenlediği Tevfik Sağlam toplantılarından 2014 Kasım ayı
toplantısının Pulmoner Rehabilitasyon çalışma grubu ile ortak “Akciğer naklinde aday
olgu seçimi, hazırlık ve pulmoner rehabilitasyon” adı altında düzenlenmesi
c. 2016’da yapılması planlanan “Akciğer Transplantasyonu‐Lung Transplantation” ERS
okul kursunun TTD işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenmesi
d. Türk Toraks Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ortak, Türkiye’de yapılan akciğer
nakli vakaların tartışılması bir günlük bir olgu sunumları şeklinde (Yurt dışında akciğer
nakli aktif yapılan bir merkezde çalışmış olan bir Göğüs Hastalıkları uzmanı ve Göğüs
Cerrahisi uzmanı eşliğinde) (Eylül ve ya Ekim 2014)

7. HALKLA İLİŞKİLER
a. Sosyal medyada yer alacak akciğer nakli hakkında bilgi ve farkındalığı arttıracak
içeriklerin hazırlanması
b. Toraks Bültenine akciğer nakil merkezlerimizi tanıtan ve bugüne kadar ki faaliyetlerini
anlatan yazı hazırlanması
c. Türkiye’de doktorlar arasında akciğer nakli farkındalığını gösteren bir anket yapıldı
(2014) (Toraks grubuna üye tüm doktorlara gönderilmişti)

