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TTD Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
TTD Astım – Allerji Çalışma Grubu 2013-2014 yılı çalışma programı tartışılarak TTD Kurumsal Gelişim Çalıştayı sonucunda kabul edilen ilkeler
ve eylem planları paralellinde şekillendirilmiştir.
Çalışma grubunu ilgilendiren her konuda karar alınırken daha önce yapıldığı gibi uzlaşma kültürüne önem vererek herkesin fikrine saygı duyarak
ve önem vererek herkesi memnun eden kararlar alınmaya çalışılacaktır.
Buna göre planlananlar aşağıda tabloda sunulmaktadır:
Planlanan

Sorumlu üye

Başlangıç tarihi

TTD Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2009)’nin son yıllardaki
gelişmeler ve ülkemizdeki yeni kullanıma çıkan farmakolojik
ajanlar paralelinde online olarak güncellenecek ve yapılan
değişikliklerin içeriğiyle ilgili Türk Toraks Dergisi’nde yayına
sunulmak üzere “editöre mektup” formatında bir makale
hazırlanacaktır.

İ.K. Oğuzülgen
S.Çelikel

Ocak 2013

Öngörülen sonlanım
süresi
Mayıs 2013

Zor Astım” konusunda içeriği ve şekli tartışıldıktan sonra bir kitap
hazırlanması planlanmıştır (2013 TTD kongresinde yapılacak olan
“Zor astım” paneli de içerikğe dahil edilebilir)
TTD 2013 “Kronik öksürükte temel mekanizmalar ve klinik
yaklaşım” kursu sunumları TTD okulu ile beraber kitapçık haline
getirilmesi için girişimde bulunulacaktır.

M.Erdinç
S.Çelikel

Şubat 2013

Şubat 2014

M.Erdinç
İ.K. Oğuzülgen
G.Çelik
S.Çelikel
F.Erkekol

Nisan 2013

Eylül 2013

TTD Bilimsel Komite ve Araştırma Destek Komitesi’nin planları

G. Çelik

Aralık 2012

Şubat 2013

doğrultusunda Toraks Derneği üyelerine elektronik posta
aracılığıyla ulaşılarak, 2012 yılı başından beri Pubmed’de astımla
ilgili ülkemizden yayınlanan makalelerinin tam metinlerinin
istenmesine ve kısa özetleriyle birlikte derlenerek TTD Bilimsel
Komite ve Araştırma Destek Komitesi’ne iletilecektir
Çok merkezli çalışma projeleri planlanmaya çalışılacaktır.
Projelerden öncelikle “astım atağında nebül steroid kullanılması/
oral steroidlerle karşılaştırmalı” protokolü en kısa zamanda
sanal ortamda yürütme kurulu üyelerince değerlendirilecek,
diğer önerilen proje başlıklarının ise e-mail ortamında
olgunlaştırılarak karar verilecektir.

S.Çelikel
F.Erkekol

İ.K.Oğuzülgen
G.Karakaya
F.Erkekol

Çalışma gruplarının web sitesinin ve e-gruplarının aktif S.Çelikel
tutulabilmesi için rotasyonla farklı üyelerin görevlendirilecek
(vaka tartışması, literatür paylaşımı) ve MYK dan bir üyenin
konuyu takibi sağlanacaktır
2013 Dünya Astım günü etkinlikleri şubeler ve GARD’la beraber F.Yıldız
planlanacak
M.Erdinç
İ.K.Oğuzülgen
S.Çelikel
Gül Karakaya
Gülfem Çelik
Ferda Öner Erkekol
Çalışma grubunun yıllık planlanan faaliyetlerinin ve gerçekleşme S.Çelikel
durumları tüm üyelere eş zamanlı olarak duyurulacaktır.
TTD Astım Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu adına
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Şubat 2013

Şubat 2014

Ocak 2013

Ocak 2013

Ocak 2013

Mayıs 2013

