TÜRK TORAKS DERNEĞİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2018-2020
ÇALIŞMA GRUBU PROJELERİ
Proje Adı
Akut solunum yetmezliğinde
ekstübasyon sonrası
reentübasyonu engellemede
yüksek akım oksijeninin standart
oksijen tedavisi ve noninvaziv
mekanik ventilasyon ile
karşılaştırılması
Türkiye'de sepsis tedavisi
zamanında başlıyor mu?

Tarih
20182020

Hedef
Yoğun bakımlarda ekstübasyon
başarısında yüksek akım oksijenin
diğer standart oksijen ve noninvaziv
ventilasyon ile karşılaştırılması

20182019

Eğitim araştırma ve üniversite
hastaneleri yoğun bakımlarında sepsis
hastalarında kan kültürü alınması,
antibiyotik başlanması, iv sıvı'
paketinin başlanması zamanında
yapılıyor mu?

İzlenecek strateji
Randomize kontrollü,
prospektif çok merkezli
çalışma olarak planlandı.

Çok merkezli nokta
prevelans çalışması

Sorumlu kişiler
Dr.Nalan Adıgüzel
Dr. Ezgi Özyılmaz
Dr. Cüneyt Saltürk
Dr.Aylin Özsancak
Dr. Eylem Acartürk
Dr. Aylin Özsancak
Dr. Özlem Edipoğlu

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: ŞUBELER ile birlikte

Adı
İleri yaşam desteği kursu
Mekanik ventilasyon kursu

Tarih
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Ocak 2019

Hedef

İzlenecek Strateji

Sorumlu kişiler

Temel ve ileri yaşam desteği
algoritmasını güncel bilgiler ışığında ve
pratik uygulama ile gözden geçirmek

İstanbul Şube ile birlikte

Dr. Nalan adıgüzel
Dr.Özlem Moçin
Dr. Hüseyin Arıkan

Sahada çalışan göğüs hastalıkları

İzmir Şube ile birlikte

Dr.Özlem Edipoğlu

Noninvaziv mekanik ventilasyon
kursu

Nisan
2019

Tüm şube başkan ve sekreterlerine
mail gönderilerek
noninvaziv/invaziv mekanik
ventilasyon kurslarını ortak yapma
teklifi yapıldı, yanıt beklenmekte.

Ekim
2018mayıs
2019

uzmanlarına yönelik güncel bilgiler
ışığında pratiğe yönelik mekanik
ventilasyon kursu
Sahada çalışan göğüs hastalıkları
uzmanlarına yönelik güncel bilgiler
ışığında pratiğe yönelik noninvaziv
mekanik ventilasyon kursu
Sahada çalışan uzmanlar için klinik
pratiğe yönelik isteklere göre noninvaziv
ya da invaziv mekanik ventilasyon
kursları

Doğu Karadeniz Şube ile birlikte

Dr.Nalan Adıgüzel

Şubelerden gelecek talepler
doğrultusunda kurslar planlanacak.
Konusunda yetkin konuşmacılar
organize edilecek.

Dr.Nalan Adıgüzel
Dr. Özlem Edipoğlu
Dr. Ezgi Özyılmaz

ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: OKUL ile birlikte
Adı
Kış Okulu

Mesleki gelişim kursu

Tarih

Hedef
Kış okulunda çalışma grubu olarak
ARDS, noninzaiv mekanik
2019-2020 ventilasyon, sepsis, temel yaşam
desteği, oksijen tedavisi
modüllerini yapmak
Uzmanların isteği doğrultusunda
ARDS, noninzaiv mekanik
2019-2020
ventilasyon,sepsis, temel yaşam
desteği modüllerini yapmak

İzlenecek Strateji

Sorumlu kişiler

Güncel bilgiler ışığında konu
başlıklarını teorik ve pratik bilgiler
ile interaktif olarak tartışmak

Dr. Nalan Adıgüzel
Dr.Ezgi Özyılmaz

Güncel bilgiler ışığında konu
başlıklarını teorik ve pratik bilgiler
ile interaktif olarak tartışmak

Dr. Nalan Adıgüzel
Dr.Özlem Moçin

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı

Tarih

Kitapçık hazırlanamsı

20192020

Kısa bilgilendirme videoları

20192020

Hedef
Kronik solunum yetmezliği tanısı,
tedavisi (oksijen tedavisi, noninvziv
mekanik ventilasyon, trakeostomi,
invaziv mekanik ventilasyon) ile
ilgli hasta bilgilendirme kitağçığı
hazırlanması planlandı
Oksijen tedavisi (oksijen
konsantratörü kullanma), noninvaziv
mekanik ventilasyon bağlama,
trakeal aspirasyon, trakeostomi
bakımı gibi konularda halk
sayfasında yayınlamak üzere kısa
bilgilendirme videoları hazırlaması
planlandı.

İzlenecek Strateji
Konu başıkları ile ilgili halk dilinde
okunması kolay, kısa ve öz bilgiler
paylaşılması planlandı

Sorumlu kişiler
Dr. Özlem Moçin
Dr. Hüseyin Arıkan

Konu başlıkları ile ilgili gerçek hasta
Dr. Cüneyt Saltürk
ile uygulama yapılarak videolar
Dr.Hüseyin Arıkan
çekilmesi planlandı

YAPILMASI PLANLANAN KURSLAR
Adı
Şubelerin talepleri beklenmekte

Tarih

Hedef

İzlenecek Strateji

Sorumlu kişiler

