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Sayın Elif Dağlı, TTD Bilimsel Komite Başkanı,
Astım Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna seçildiğimiz Mayıs 2012 itibarı ile çalışma grubumuzun
etkinlikleri aşağıda sunulmaktadır:
1. 2012 Dünya Astım Günü için, GARD ile işbirliği içerisinde çeşitli illerde aktiviteler
düzenlenmiştir, bazı televizyon programlarında konunun ele alınması sağlanmıştır (Mayıs
2012).
2. TTD medya iletişim grubuna katkı sağlayacak çalışma grubu üyesi belirlenerek Bülten-İnternet
Sorumlusuna iletilmiştir (Ağustos 2012).
3. Türk Toraks Dergisi için istenilen hakemler belirlenmiş ve editörlere iletilmiştir (Eylül 2012)
4. TGHYK eğitim programı oluşturulmasında görevlendirilmek üzere dört üyenin adı MYK’ya
bildirilmiştir (Eylül 2012).
5. E-okul bünyesinde çalışacak olan Danışma Merkezi için danışman olarak çalışacak üyeler
belirlenerek TTD Okul Başkanına iletilmiştir (Eylül 2012).
6. TTD Astım Tanı ve Tedavi Rehberinin elektronik ortamda yenilenmesi için MYK görüşü alınmış
ve yenilenmesine karar verilmiştir (Eylül 2012).
7. TTD 2013 kongresi için yabancı konuşmacı önerileri kongre organizasyon komitesine
iletilmiştir (Eylül 2012).
8. TTD Bilimsel Kurul yürütme kurulunda görev almak üzere bir yürütme kurulu üyesinin adı
Bilimsel Komite Başkanına iletilmiştir (Eylül 2012).
9. TTD 2013 kongresi için kurs konusu alt başlıkları ve konuşmacı önerileri belirlenmiştir (Ekim
2012).
10. Çalışma kurulu yürütme kurulu toplantısı 8 Kasım 2012’de yapılmış, alınan kararlar Bilimsel
Komite Başkanına iletilmiştir. Bu toplantıda, çok merkezli çalışma planlanması, TTD 2013
kongre konuları ve konuşmacı önerileri belirlenmiş, eylem planı taslağı oluşturulmuştur
(Kasım 2012).
11. Astımla ilgilenen gelecek vaad eden isimler tartışılmış ve belirlenen isimler Bilimsel Komite
Başkanına sunulmuştur (Aralık 2012).
12. 2013 Dünya Astım Günü etkinlikleri için planlananlar GARD ile paylaşılmak üzere bilimsel
komiteye iletilmiştir (Aralık 2012).
13. Çalışma Grubu Eylem Planı hazırlanarak bilimsel komiteyle paylaşılmıştır (Aralık 2012)
14. 2013 Kış Okulu ve Mesleki Gelişim kursunda iki üyenin konuşmacı olarak katılımı ile astım
konusu tartışılmıştır (Ocak 2013).
15. 2012 yılında ülkemizden astımla ilgili yapılan ulusal ve uluslar arası yayınlara ulaşılmış, Türkçe
özetleri bilimsel komiteye iletilmiştir (Ocak 2013).
Saygılarımızla
Astım Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu adına
İ.Kıvılcım Oğuzülgen (Başkan)

Serhat Çelikel (Sekreter)

