ASTIM ve ALLERJİ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI
2014‐2015
1‐ARAŞTIRMA
a) Çalışma grubumuz tarafından çok merkezli çalışma projeleri planlaması yapılmaktadır. Bu
projelerin sanal ortamda yürütme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesine
başlanılmıştır. Bilimsel komite bu konuda en kısa sürede bilgilendirilecektir.

2‐YAYIN
a) TTD Astım Tanı ve Tedavi rehberi 2013 yılı içinde güncellenerek basılmıştır. Güncellenmiş
rehber 17. yıllık kongrede (Nisan 2014) kongre katılımcılarına dağıtılmıştır. Rehbere aynı
zamanda dernek sayfamızdan da ulaşılabilmektedir.
b) TTD 2013 “Kronik Öksürükte Temel Mekanizmalar Ve Klinik Yaklaşım” kursu sunumları
genişletilerek ‘Kronik Öksürük’ başlığı ile Turkish Thoracic Journal Kasım 2013 sayısına ek
olarak yayınlanmıştır.
c) Benzer şekilde 2014 yılı “Göğüs Hastalıkları Uzmanları için Pratik Alerji” kursunun da
yayın haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu konunun eğitim serisi olarak mı, yoksa yine
dergi eki olarak mı yayınlanmasının uygun olacağı bilimsel komite ile değerlendirilecektir.

3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ
a) TTD 2013 yıllık kongresi sırasında ““Kronik Öksürükte Temel Mekanizmalar Ve Klinik
Yaklaşım” kursu gerçekleştirildi.
b) TTD 2014 yıllık kongresi sırasında “Göğüs Hastalıkları Uzmanları için Pratik Alerji” kursu
gerçekleştirildi.
c) TTD 2015 yıllık kongresinde “Göğüs Hastalıkları Uzmanları için Pratik Alerji” kursunun
genişletilerek tekrarlanması düşünülmektedir.

4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI
a) Leyla Pur Özyiğit
b)
c)
d)
e)

Ayşe Bilge Öztürk
Yavuz Havlucu
Ebru Damadoğlu Çelebioğlu
Züleyha Bingöl Kaya

5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ
a)

Önerimiz yoktur

6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR

a) 2014 yılında 6 Mayıs Dünya Astım Günü yurt genelinde Türk Toraks Derneği Şube ve İl
temsilcileri, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Temsilcileri ve Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlükleri birlikteliğiyle, TTD GARD Temsilcisi ve GARD Türkiye
Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu koordinatörlüğünde farklı etkinlikler ile
kutlandı. Bu etkinlikler web sitesi ve Toraks Derneği aylık bülteni (Haziran Bülteni) vasıtası
ile üyelere duyuruldu.
b) 2015 ve sonrasında astım günü için benzer etkinliklerin devam ettirilmesi
düşünülmektedir.

7 ‐ DİĞER
a) Çocukluktan erişkinliğe kronik akciğer hastalıkları başlığı altında bir sempozyum
planlamasının “KOAH Çalışma Grubu” ve “Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu”
ile yapılması planlanmaktadır. Henüz ayrıntıları konuşulmadı.
b) Sosyal medya aracılığı ile paylaşılmak üzere halka ve göğüs hastalıkları uzmanlarına
yönelik astım ile ilgili bilgilendirme mesajları, sorular ve olgu sunumları hazırlanmış, bir
önceki dönem web sorumlusu Metin Akgün ile daha sonra da yeni dönem web sorumlusu
Levent Akyıldız ile paylaşılmış ve bunların bir kısmı web ortamında yayınlamıştır. Bu tip
paylaşımların zaman içinde de devam edecektir.

