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1‐ARAŞTIRMA
2‐YAYIN
a) Pnömoni veri tabanı projesinin hasta alımının durdurulması ile beraber, daha
önce

yapılan

kongre

bildirilerinin

yayın

haline

getirilmesi

veya

yeni

değerlendirmelerin yapılması süreci başlamıştır. Haziran 2014 itibariyle veri
tabanında veri temizliği yapılmış ve merkezlerle paylaşılmıştır. 23 Temmuz
2014de veri tabanına en çok olgu kaydı yapan merkezlerin sorumluları ile bir
toplantı gerçekleştirilmiş ve yapılacak yayınlar, sorumluları ve yayınlanması
planlanan dergiler kararlaştırılmıştır. Buna göre,
b) DEÜ sorumluluğunda Beta laktam+makrolid / kinolon çalışmaları ve rehbere
uyum çalışmaları
c) Akdeniz Ü sorumluluğunda beta laktam/ beta laktam+makrolid/ kinolon/
betalaktam+kinolon çalışması ve ampisilin‐sulbaktam/kinolon çalışması
d) CBÜ sorumluluğunda ağırlık indekslerinin karşılaştırılması, sigaranın etkisi ve
epidemiyolojik veriler çalışmaları
e) Ege Ü sorumluluğunda CRP‐PCT, SBİP ve tedavi başarısını etkileyen faktörler
çalışmaları
f) Uludağ Ü sorumluluğunda aşı çalışmasının yayın haline getirilmesi planlanmıştır.
g) Makalelerin yayınlanması ve sonrasında Nisan 2015'de uzlaşı raporu güncelleme
çalışmalarının başlangıcının verilmesi uygun görülmüştür.
h) Erişkin TGP ve HGP uzlaşı raporlarının güncellenmesi planlanmıştır. Çocuk uzlaşı
raporlarının güncellenmesi için Pediatri Çalışma Grubuna davet gönderilmiştir.

3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ

4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI
a) Çalışma grubumuzdaki aktif üye sayısının azlığı ve genç araştırmacılara ulaşma
yolları için şube başkanlarına ulaşma ve her şubenin "genç yıldızları"nın
belirlenmesi planlanmıştır. Eğer bu yolla katılacak kursiyerler belirlenebilirse bir
merkezi kurs düzenlenerek bu yıldızların eğitimi ve solunum sistemi infeksiyonları
konusuyla ilgilenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
b) Bu konu ile ilgili olarak konu ile ilgilenmiş, şu anda başka çalışma gruplarında
çalışan deneyimli hocalarımızdan oluşan bir danışma kurulu oluşturulması ve
yürütme kurulunun planladığı aktivitelerde görüş alınması planlanmıştır.
c) Dernek genel merkezden çalışma grubumuzu 1. ve 2. seçenek olarak belirleyen
üye listemiz alınmıştır. Bir mail grubu oluşturularak üyelerimizin çalışmalarımıza
daha aktif katılımı amaçlanmıştır.

5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ

6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR
a) 2015 yılı eğitim dönemi için İstanbul Şube ve Pediatri Çalışma Grubu ile birlikte
Kistik Fibrozis konulu toplantı planlanmış, konu ve konuşmacılar belirlenmiştir.
b) 2015 yılı eğitim dönemi için İzmir Şube ile HGP, YB infeksiyonları konulu yerel kurs
planlanmış ve şube yönetimine bildirilmiştir. Zaman, alt başlıklar ve konuşmacılar
belirlenecektir. Bu kurs için YB çalışma grubu ile de bağlantıya geçilecektir.
7 ‐ DİĞER
a) Pnömoni ve aşı farkındalığının artırılması amacıyla halka ve hekimlere yönelik, bir
ilaç firması sponsorluğunda proje hazırlanması ve bu yolla derneğimizin de
tanınırlığının artırılması planlanmıştır.
b) Web sitemizde çalışma grubumuza ait bölümün güncellenmesi ve daha aktif
kullanımı planlanmıştır. Burada zaman zaman ortaya çıkan güncel solunum
infeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgiler, olgu tartışmalarının yer alması
düşünülmektedir. Yakın zamanda Legionella pnömonisi, MERS‐CoV ileilgili ayrıntılı

metinler hazırlanmış ve web sitemizde yayınlanmak ve basınla paylaşılmak üzere
sunulmuştur.
c) Aynı şekilde sosyal medyada da güncel solunum sistemi infeksiyonları ile ilgili
hekimlere ve halka yönelik kısa mesajların paylaşılması kararlaştırılmıştır. Yine
MERS‐CoV için yakın zamanda bu paylaşımlar başlamış ve sürmektedir.
d) Acil durumlar için halka ve hekimlere yönelik bilgilendirmelerin hzla hazırlanması
ve paylaşılması planlanmıştır. Bu amaçla yürütme kurulu üyeleri ararsında bir
WhatsApp grubu oluşturulmuştur ve aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye Halk
Sağlığı Kurumunun MERS‐CoV konusunda oluşturduğu danışma kurulu için
derneğimizi temsilen isim bildirilmiştir.
e) Tüm planlanan çalışmalar için yürütme kurulundan bir veya daha fazla kişi
sorumlu olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar yürütme kurulu üyeleri ile
paylaşılıp

görüş

sunulmaktadır.

ve

önerileri

alındıktan

sonra

dernek

üst

kurullarına

