AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI
2014‐2015

1‐ARAŞTIRMA
a) Akciğer Kanseri Veri Tabanı araştırma projesi için çalışma yönergesi hazırlandı ve
yönetim kurulu üyeleri ile tartışılarak son hali hazırlandı. Yeni yönerge ile çalışmaya
katılmak isteyen merkezlere çağrı yapılarak çok merkezli çalışmamız başlatılacaktır.
b) Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu ile Göğüs Cerrahisi Çalışma grubunun
birlikte tüm Türkiye’de multi‐merkezli ve prospektif olarak yapmış olduğumuz
“Akciğer kanserinde hasta ve doktor gecikmesi” araştırması tamamlandı. Yurt içi ve
yurt dışı kongrelerde (TTD 2013 ulusal kongresi ve ERS 2013 kongresi) sözel sunum
olarak sunuldu. Uluslararası SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmak üzere makale
olarak yazıldı ve gönderildi.
c) “Akciğer kanserinde yaşam kalitesi” araştırma çalışması tamamlanmış, TTD 2013
kongresi ve ERS 2013 kongresinde sözel sunum olarak sunulmuştur. Verilerin
tamamlanması ve yazım işlemlerinden sonra yayımlanmak üzere uluslararası bir
dergiye yayın için gönderilmesi planlanmaktadır.

2‐YAYIN
a) Yeni Akciğer Kanseri Uzlaşı Raporu son aşamaya gelmiştir. Rehberdeki bölümlerin
yazım işi tamamlanmıştır ve bölümler editör ve yardımcıları tarafından kontrol
edilmeye başlanmıştır. Kontrol bölümü bittiğinde editör ve yardımcılar ile bölüm
yazarları ile bir toplantı yaparak Uzlaşı Raporuna son haline vereceğiz.
b) Editörlüğünü Prof. Dr. Tuncay Göksel’in yaptığı Kemoterapi El Kitabı tamamlanarak
basıldı ve dağıtıma geçildi.
c) Hastalarımıza yararlı bilgiler sunabilmek amacıyla hazırlanmış olan kapsamlı bir hasta
bilgilendirme kitapçığımızın basımı tekrar yapılmıştır.

3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ
a) TTD 2015 yıllık kongresinde "akciğer kanseri tanı evrelemesinde yenilikler adı altında
tüm gün sürecek bir kurs planlanmaktadır.

4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI
a) Önerimiz yoktur.

5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ
a) Önerimiz yoktur

6‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR
TTD şubeleriyle görüşülerek aşağıdaki konularda seminerler ve toplantılar yapılması
düşünüldü. Toplantıların planlanması şube yönetimleri ile birlikte yapılacaktır. Konular:
1)

Ülkemiz koşullarında düşük doz spiral BT ile taramanın uygulanabilirliği

2)

Soliterpulmonernodül ve multipl nodüllerin varlığında hasta yönetimi nasıl

olmalıdır?
3)

Hedefe yönelik tedaviler (patologlarla birlikte)

4)

Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde tedavi seçenekleri (özellikle

radyoterapi ağırlıklı olabilir)

7 – DİĞER
Ankara’da yıl sonuna doğru Akciğer kanserinde olgular eşliğinde invaziv ve non invaziv
evreleme adlı bir sempozyum yapılması planlanmaktadır.

