DENEYSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI
2014‐2015

1‐ARAŞTIRMA
a) “Ülkemizde sağlıklı yaşlılarda SFT, arteryel kan gazı referans değerlerinin saptanması ve
akciğer immun profilinin belirlenmesi” isimli proje planlanmaktadır
b) 2013 yılı kongre oturumları arasında ilgi görmüş olan Türkiye’de Göğüs Hastalıkları
alanında yapılan tezlerin yayınlanma durumu ile ilgili bir araştırma yapılmasına karar
verilmiş ve planı yapılmıştır. Katılacak üyelerimiz belirlenmiş ve çalışma başlamıştır.
Çalışmanın 2014‐2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır
c) Eğitim hastanelerinde ICD kodlamalarının tanı ve tedavi ile uyumluluğunun araştırılması

2‐YAYIN
a) Etik ile ilgili el kitapçığı hazırlanması.
b) Göğüs Hastalıkları Alanında Araştırma Yöntemleri (Tüm klinik, laboratuar ve hayvan
çalışmalarını içeren), Eser oluşturma (Tez, yayın, …) ile ilgili bir kitap hazırlanması.
c) Solunumsal Tıpta Biyobelirteçler ile ilgili yeni bir ek sayı hazırlanması planlanmıştır. Eğer
TTD onaylarda hastalık bazında (KOAH, astım, mezotelyoma, akc kanseri vb’de
biyobelirteçler?) biyobelirteçlerle ilgili ek sayılar çıkabilir.
d) Kanser araştırmaları veya translasyonel çalışmalarla ilgili ek sayılar çıkabilir. Türk Toraks
Dergisi editörlüğünün isteği doğrultusunda konular belirlenebilir.

3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ
a) Deneysel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için önce bir günlük kurs devamında
ise bir günlük interaktif çalışma şeklinde workshop.

4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI
a) Önerimiz yoktur.

5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ
a) Önerimiz yoktur

6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR
a) TTD şubelerinde “Deneysel Araştırmalar” ve “Araştırma Planlama ve Makale Yazımı”
başlığı ile kurslar düzenlenmesi amacıyla modüller hazırlanmıştır. Şubelerden gelen
isteğe göre sunumlar yapılacaktır.

7 ‐ DİĞER
a) 2015 içinde ERS ve/veya ATS ile ortak yeni bir merkezi kurs planlanması
b) KLİMİK dergisi tarafından “Ortaklaşa eleştirmen gözüyle makale değerlendirme” konulu
bir kurs düzenlenmesi.
c) “Solunum Sisteminin Gelişimi ve Yaşlanması: Hastalıkların erken temelleri ve gelecek
tedaviler” başlıklı diğer çalışma grupları ile ortak bir sempozyum düzenlenmesi.
d) MECOR komitesi ile birlikte görüşülerek her yıl düzenli olarak yapılacak “Araştırma
Eğitim Kursu” düzenlenmesi. MECOR’dan öneri alınarak (Tam olarak MECOR gibi
olmasa da) bir ekip oluşturulması ve “Araştırma‐eğitim‐makale ve tez yazma‐proje
hazırlama‐istatistik” konularında 3‐5 gün süreli her yıl tekrarlanacak bir kurs
düzenlenmesi.

