TTD Bilimsel Komite Başkanlığı’na,
TTD Astım-Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 08.11.2012’de İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Füsun Yıldız,
Münevver Erdinç, Serhat Çelikel, Gülfem Çelik, Gül Karakaya ve Ferda Erkekol’un katılımıyla, AİD
Ulusal Kongresi sırasında Belek, Antalya’da toplanmıştır. Konuşulan başlıklar ve alınan kararlar
aşağıda sunulmaktadır:
1- Mayıs 2012’den beri genel merkezle ilişkili yapılan yazışmalar, dernek içi görevlendirmelerle
ilgili yapılanlar özetlendi.
2- 2013 yılı kongresinde, kursunda, TTD Kış okulu ve Mesleki Gelişim Kursunda Astım-Allerji
Çalışma Grubu ile ilgili oturumlarda görev alacak konuşmacılar belirlendi.
3- TTD Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2009)’nin son yıllardaki gelişmeler ve ülkemizdeki yeni
kullanıma çıkan farmakolojik ajanlar paralelinde online olarak güncellenmesi ve yapılan
değişikliklerin içeriğiyle ilgili Türk Toraks Dergisi’nde yayına sunulmak üzere “editöre
mektup” formatında bir makalenin hazırlanmasına karar verildi.
4- “Zor Astım” konusunda içeriği ve şekli tartışıldıktan sonra bir kitap hazırlanması düşünüldü.
5- 2013 TTD kongresinde yapılacak olan “Zor astım” paneli ve “Kronik öksürükte temel
mekanizmalar ve klinik yaklaşım” kursu sunumlarının kitapçık haline getirilmesi görüşü
sunuldu.
6- TTD Bilimsel Komite ve Araştırma Destek Komitesi’nin planları doğrultusunda Astım ve Allerji
konusuyla ilgili, son yıllarda Türk Toraks Kongresi, ERS ve ATS ‘de astım konusunda dikkate
değer bildiriler sunan ve makaleleri bulunan genç araştırmacıların belirlenmesi için yöntemler
konuşuldu.
7- TTD Bilimsel Komite ve Araştırma Destek Komitesi’nin planları 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 iletilmesine karar
verildi.
8- Genel merkeze başvuran ve destek isteyen “bisikletçi astımlı hasta” ile ilgili olarak,
İstanbul’dan bir hekimle görüştürülmesine, astım tanısı ve kontrolü ile ilgili bilgi alındıktan
sonra dernekten beklentileri konusunun netleştirilmesi ve uygun bulunursa dünya astım günü
etkinlikleri kapsamına alınabileceğine karar verildi.
9- Astım-Allerji Çalışma Grubunun çok merkezli çalışma projeleri görüşüldü. Konuşulan
projelerden öncelikle “astım atağında nebül steroid kullanılması/ orak steroidlerle
karşılaştırmalı” protokolünün en kısa zamanda sanal ortamda yürütme kurulu üyelerince
değerlendirilmesine, diğer önerilen proje başlıklarının ise e-mail ortamında olgunlaştırılarak
tartışılmasına karar verildi.
Saygılarımızla
Allerji Asım Çalışma Grubu adına
İ.Kıvılcım Oğuzülgen

