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HOŞGELDİNİZ

Türk Toraks Derneği tarafından dü-
zenlenen Uluslararası Katılımlı 22. 
Yıllık Kongresine ve Antalya’ya hoş 
geldiniz.
Üyelerimizle birlikte, ortak akıl, özve-
ri ve yoğun bir çabayla gerçekleştirdi-
ğimiz yıllık kongrelerimize bir yeni-
sini daha ekleyecek olmaktan büyük 
onur ve sevinç duyuyorum.
Kongre hazırlıklarına başladığımız 
yaklaşık 1 yıl önce, hayatın nefesle 
başladığını, sağlıklı nefes almanın 
önemini, soluduğumuz havanın haya-
tımızı ve yaşam kalitemizi etkilediğini 

vurgulamak amacıyla, TTD 22. Yıllık kongre sloganımızın “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya” olmasına karar 
verdik. Bu bağlamda öncelikle kongre düzenleme kurulu olarak kongremizin nasıl olması gerektiği konu-
sunda, Türk Toraks Derneği’nin amaç ve ilkelerine uygun olarak kriterlerimizi belirledik. Kongremiz,

u	Sağlık sorunlarının altında yatan sosyal belirleyicilerinin vurgulanarak birincil korumaya yönelik 
bilgilerin yer aldığı, böylece sağlığa bütüncül yaklaşımın vurgulandığı,

u	Akciğer sağlığı alanında eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmeye 
yönelik bilgilerimizin paylaşıldığı,

u	Sahada sık karşılaşılan problemlerle ilgili çözüm önerileri için deneyimli hocalarımız ile genç 
meslektaşlarımızın bir araya geldiği,

u	Mesleki saygınlığımız ve özlük haklarımızla ilgili sorunların tartışıldığı,
u	Yurtiçi ve yurt dışındaki akademik bağlantıların kurulabilmesine olanak sağlayan,
u	TTD aidiyet duygusunu ve üyelerimiz arasındaki sosyal iletişimi güçlendiren bir kongre olmalıy-

dı. 
u	Tüm bunların yanında, Türk Toraks Derneği’nin daha önce gerçekleştirmiş olduğu önceki kong-

relere göre çıtayı daha yukarıya çıkarmalıydık. 

Öncelikle derneğimizin gücünü oluşturan üyelerimiz, asistan, uzman, il temsilcilerimiz, şube yürütme kurul-
larımızdan gelen geri bildirimleri alarak yola koyulduk. Geri bildirimler ve düşüncelerimizi, çalışma grup-
larımız, okul, TTD MYK üyeleri ile paylaştık. Çalışma gruplarımız ile birlikte oluşturacağımız bilimsel 
programımızla ülkemizde akciğer sağlığını iyileştirmeye yönelik çözümler üretmeyi amaçlarken, yurtdışın-
dan değerli bilim insanlarını bilimsel kurulumuza davet ederek ilk kez kongremizi “Uluslararası Kongre” 
olarak tanımlanan bir boyuta taşıdık. Çalışma gruplarımızın yoğun emeği ve uluslararası bilimsel kurul üye-
lerimizin desteği ile şekillenen kongre bilimsel programımız, solunum alanında dünyada saygın iki önemli 
uluslararası dernek olan Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve Avrupa Solunum Derneği (ERS) tarafından 
incelenerek ülkemizde ATS ve ERS tarafından tasdik (endorse) edilen ilk kongre olma özelliğini kazanması 
yanında TÜBİTAK “Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” tarafından da desteklenmeye 
değer bulundu.
Kongre bilimsel programımız içinde, Türkiye’den ve yurtdışındaki farklı ülkelerden konusunda uzman çok 
değerli konuşmacılarımız dışında, ATS, ERS ve EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Im-
munology) kurumsal olarak temsilcileri ile kongremize destek vereceklerdir. TTD Okul Yönetimi, TTD 
Çalışma Grupları ile birlikte planladığımız kurslarda, çalışma gruplarına göre katılımcılara birçok farklı alan 

içinden seçebilecekleri konularda güncel bilgilerin aktarımı sağlanacaktır.

Kongremizde koruyucu önlemlerden, tanı ve tedaviye kadar hastalık yönetimi ile ilgili güncel bilgileri farklı 
oturum tiplerinde tartışarak gözden geçireceğiz. Özellikle sahada sık karşılaştığımız problemlerle ilgili çö-
züm önerilerini konusunda uzman, deneyimli hocalarımızdan dinleme fırsatı bulacağız. Sağlığın sosyal ve 
çevresel belirleyicilerini içeren sağlık bakımının evrensel bileşenlerinin detaylı olarak tartışılmasıyla, sağlık 
politikalarını toplum sağlığı yararına hizmet edecek şekilde yönlendirme misyonumuzu da sürdüreceğiz.

Bu yıl kongremize gönderilen bildiriler, çalışma grupları tarafından belirlenen hakemler tarafından değerlen-
dirilerek puanlandırıldı ve sözlü sunum için uygun bulunan bildiriler özelliklerine göre “Mini Sempozyum” 
ve “Sözlü Sunum” şeklinde gruplandırıldı. Kongremizde sunulması uygun görülen bildirilerin yaklaşık 
yarısı sözlü bildiri olarak, diğer bildiriler doğaya olan saygı ilkemiz doğrultusunda e-poster olarak kabul 
edildi ve kongremiz süresince istenildiğinde katılımcılar tarafından belirli alanlarda bilgisayar üzerinden 
incelenebilecek. Kongre sırasında oluşan tüm katı atıkların AGED tarafından geri dönüşümünü planlayarak 
“çöpümüze sahip çıktık”, problemi kaynak haline getirmeye çalıştık.

“2872 Sayılı Çevre Kanunu” uyarınca, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi kapsa-
mında, plastik poşet yerine kullanılmak üzere kongre katılımcılarına dağıtılacak olan çilek çantalar, Aydın 
Girişimci Kadınlar derneği (AGİKAD) önderliğinde, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C. Aydın Valiliği, Aydın’lı iş 
adamlarının desteği ile, Aydın’lı ev hanımlarına iş imkanı yaratılması için kurulan atölyede yaptırılarak, hem 
plastik atıkların azaltılmasına yönelik bir farkındalık yaratma, hem de bu sosyal projeye destekte bulunul-
ması amaçlandı.

Dolu dolu yaşayacağımız bilimsel toplantılarımız yanı sıra, hep birlikte hem eğlendiren hem de kişisel ge-
lişimimize katkı sağlayan sosyal ortamlarda bir araya gelerek, göğüs hastalıklarının bu güzel arkadaşlık 
ortamında dostlarımızla özlem giderebileceğiz.

Hekimlik mesleğinin bir sanat olduğunu, sağlığa dokunan bu ellerin farklı sanatlarda da yetenekli olduğunu 
biliyoruz. Bu kapsamda sizlerden gelen resim, modern sanat, hat sanatı eserleriniz kongre boyunca sergile-
nirken, “O Nefes Toraks”ta müziğin evrensel ritmi içinde sesinizin, kitap ve söyleşi saatlerinde kaleminizin 
ve sözlerinizin izlerini kongremizde bırakacaksınız.

Tarih ve doğa cenneti Antalya’da “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya” sloganı ile bir araya geldiğimiz Türk 
Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresinin, Türk ve yabancı bilim insanlarından oluşan 
konuşmacıları, çok geniş yelpa-
zedeki akademik, klinik ve sosyal 
içerikli bilimsel oturumları, sosyal 
aktiviteleri ile hepiniz için verimli 
ve unutulmaz olmasını diler, en iç-
ten sevgi ve saygılarımı sunarım. 
 

Dr. Mehmet Polatlı 

TTD Uluslararası Katılımlı 22. 

Yıllık Kongre Başkanı

Değerli Katılımcılar, Saygıdeğer Hocalarım Ve Meslektaşlarım,

KURSLAR  
BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Toraks Derneği tarafından düzen-
lenen 22. Yıllık Kongre 14 ayrı salonda 
düzenlenen kurslar ile başladı. Kurslar, 
kongre katılımcılarının yoğun katılımı ile 
başarıyla gerçekleştirildi.

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi’nin Açılış Töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, Kongre Açılış filminin 
gösterimi ile devam etti. 22. Yıllık Kongre Başkanı Dr. Mehmet Polatlı, TTD Başkanı Dr. 
Hasan Bayram, ATS Temsilcisi Dr. Marc Moss ve ERS Temsilcisi Thierry Troosters’un 
yaptığı konuşmaların ardından, Dr. Metin Akgün’ün sunumuyla yılın başarılı bilim 
insanlarına ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar daha sonra fuaye alanında Trio eşliğinde yapılan Açılış Kokteylinde 
biraraya geldiler.

THE ROCTORS’DAN KEYİFLİ KONSER



Değerli Kongre Katılımcıları,
Türk Toraks Ailesinin Sevgili Üyeleri,
Merkez Yönetim Kurulumuz adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi 

ileterek başlamak istiyorum.

Bu yıl ilk kez uluslararası katı-
lım statüsünde organize edilen, 
Amerika Toraks Derneği (ATS) 
ve Avrupa Solunum Derneği 
(ERS) tarafından akredite edi-
len 22. Yıllık Kongremize hoş 
geldiniz.

Birlikte dolu dolu geçireceğimiz 
bir kongrenin daha heyecanı-
nı, mutluluğunu yaşıyoruz. En 
büyük buluşmamız olan Kong-
remiz yanında, 15 Şubesi, 19 
Çalışma Grubu, 5 Görev Gru-

bu, Türk Toraks Derneği Okulunun aktiviteleriyle, MECOR kursları, 
Merkezi Kursları, Çalıştayları ve Güz Sempozyumları ile bütün yıla 
yayılan bilimsel etkinlikler planlıyoruz. Son yıllarda buna, Toraksım 
platformundan yayınlanan birbirinden dolu canlı webinarları da dahil 
edebiliriz. Sizlere kısaca son bir yılın değerlendirmesini yapmak ve ge-
lecek dönemde neler planladığımızı paylaşmak istiyorum.

Son bir yılda şubelerimiz toplamda 75 adet bilimsel-sosyal etkinlik 
yapmış; bunları çoğunlukla endüstri desteğiyle yaparken, bazen de 
kendi imkanlarımız ve belediyeler gibi yerel kamu kurumlarının des-
tekleri ile yapıldı. Çalışma Grupları ve Okulumuz da Şubelerimizle 
işbirliği içinde çeşitli aktiviteler düzenledi. Özellikle son zamanlarda 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizde, Devlet hastanelerimizde asis-
tanlarımıza araştırma planlama, tez hazırlama ve çeşitli pratik konulara 
yönelik kurs ve aktiviteler çok beğeni aldı. Bu tür kursları ve etkin-
likleri talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle hastane ve kampüs 
ortamlarında artırmak istiyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde TTD ilk defa Türkiye dışında, Kıbrıs’ta 18 Kasım 
2018’de Temsilcilik açtı. Bu süreçteki yoğun gayretinden dolayı Kıbrıs 
Temsilcimiz Füsun Yıldız Hocamıza teşekkür ederiz.  Temsilciliğimiz 
30 Mart’ta Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Sağlık Bakanlığının 
katılımları ile güzel bir toplantı yaptı. 8 Nisan’da da Trakya Şubemizin 
açılış işlemleri tamamlandı. Böylece Kıbrıs Temsilciliğimizle birlikte 
Şube sayımız 17’ye çıkmış oldu. Yeni şubelerimiz ile de güzel işler 
yapacağımıza kuşkum yok.

MYK olarak son dönemde düzenlediğimiz merkezi aktivitelerimizin 
en önemlisi 12-14 Ekim’de düzenlenen Örgüt Okulu ve Geleceği Ara-
ma toplantılarıydı. İstanbul’da iki gün boyunca bir yandan Örgütümü-
zü tanıdık, diğer yandan da Derneğimiz için nasıl bir gelecek hayal 
ettiğimizi ve bu geleceğe gitmenin yollarını hep beraber tartıştık. Bu 
çalışmalar sonunda sekiz konuda stratejik odak konuları belirlenerek 
bu konularda eylem planları hazırlandı.
Gelecekte dijital platformlardan daha çok yararlanmayı, kimi etkin-
liklerimizi canlı olarak internet ortamında yapmayı, yasa ve yönetme-

liklerimizin elverdiği ölçüde çeşitli seçimlerimizi internet ortamında 
yapmayı planlıyoruz. 

Bu kararlar doğrultusunda ilk olarak önceki Başkanlarımızdan Sedat 
Altın Hocamızın öncülüğünde Özlük Hakları Görev Grubu kuruldu ve 
hızla organize oldu. Görev Grubumuz ilk olarak uzmanlık alanımızın 
sorunları, meslektaşlarımızın iş ortamında yaşadıkları sorunlar ve öz-
lük haklarında yaşanan kayıplar ve çözüm önerilerden oluşan kapsamlı 
rapor geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede 
Sayın Bakan Yardımcımız Muhammed Güven’e iletilmiştir. Konunun 
takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda arama toplantısında 
alınan kararları ve eylem planlarını hayata geçirmeye çalışacağız. 

Bir diğer önemli etkinliğimiz Mart ayında yaptığımız, Kongre Düzen-
leme Çalıştayı idi. Burada da değişen koşullarda kongrelerimizi nasıl 
daha etkin bir şekilde ihtiyaçlarımızı ve özellikle dijital dünyanın sun-
duğu olanaklardan yararlanarak düzenleyeceğimizi tartıştık. Gelecekte 
kongrelerimizin düzenlerken bu çalıştayda alınan kararlar yol göste-
recektir.

Biliyorsunuz, kongrelerimizi düzenlerken sizlerin ihtiyacını, sizlerden 
gelen geri bildirimleri dikkate alarak; bir yandan kendi uzmanlık ala-
nımızdaki en son bilimsel gelişmeleri, araştırmalarımızı tartışırken, bir 
yandan da sahada çalışan arkadaşlarımızın günlük pratiklerine dönük 
konuları klinik ağırlıklı oturumlarda ele alıyoruz. Arada bir nebze de 
olsa sosyalleşmeye ve eğlenmeye çalışıyoruz. Olabildiğince bütün 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın, özellikle asistanlarımız ve sahada 
çalışan arkadaşlarımızın kongreye katılmalarını çok önemsiyoruz. Bu-
nun için önceden beri yürüttüğümüz kongre burs desteğimizi artırarak, 
öncelikle bildirisi olan asistanlarımızdan başlayarak, bütün Şubeleri-
mizle birlikte oldukça şeffaf bir şekilde kontenjanlarımız doğrultusun-
da destek olmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bütün talepleri karşı-
lamamız, ne yazık ki her zaman mümkün olmamaktadır. 

En önemli bilimsel yayınımız, hala PubMed ve birçok indeks’te yer 
alan Dergimiz Turkish Thoracic Journal ile ilgili güzel gelişmeleri ya-
şamaya devam ediyoruz. Dergimiz ilk kez geçen yıl, ERS kongresinde 
temsil edildi, çok olumlu geri dönüşler alındı. PubMed verilerine bak-
tığımızda dergimizde yer alan makalelerin görüntülenme sayılarının 
giderek arttığını görüyoruz. Sizlerin de çalışmalarınızla yapacağınız 
katkılarla Dergimizin yakın gelecekte SCI-Expanded gibi indekslere 
gireceğine inanıyorum.

Bu süreçte, solunum fonksiyon testleri, gebelikte akciğer sorunları, gö-
ğüs hastalıkları hemşireliği, öksürük ve akciğer transplantasyonu gibi 
konularda yayınlanan kitaplarımızı dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Göğüs Cerrahisi Bültenimiz, Toraks Bültenimizin yanında aylık olarak 
yapılan aktiviteleri, Derneğimizde yaşanan bilimsel, sosyal gelişmeleri 
yansıtan E-bültenimiz Bülten ve İnternet Sorumlumuz Göksel Altını-
şık Ergur Hocamızın girişimiyle Aralık 2018’den beri yayınlanmaya 
başlandı. 

Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve ERS ile geleneksel iş birliğimiz 
devam ederken, bu yıl Avrupa Alerji ve İmmünoloji Akademisi (EA-
ACI) ile de iletişim başlattık ve partner dernek olduk. Dünya Sağlık 
Örgütünün bu yıl ilk defa düzenlediği 1. Hava kirliliği ve sağlık kon-

feransına Türkiye’den davet 
edilen tek solunum derneği 
olduk. Bölgemizde ve komşu 
ülkelerdeki solunum dernek-
leri ile ilişkilerimiz de artarak 
devam etmektedir. 

Derneğimiz, çevre sorunları 
konusundaki duyarlığını her 
zaman olduğu gibi bu dönem-
de de sürdürdü. Bu anlamda 
Temiz Hava Hakkı Platformu, 
Bisikletliler Derneği gibi çev-
reye duyarlı örgütler ile oluş-
turduğu iş birliği platformları 
ile kamuoyunu bilgilendirme 
ve bilinçlendirme konusunda 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ana web sayfamızda her gün Derneğimizin güncel aktiviteleri paylaşı-
lırken, ‘toraks.yahoo’ mail grubumuzda bilimsel ve sosyal paylaşımlar 
yapılmaktadır. İnternet platformlarımızdan, Toraksım’da, kimi zaman 
uluslararası katılımın da olduğu olgu tartışmaları ve webinarlar organi-
ze edilirken, bir yandan da fotoğraf yarışmaları, sesli kitap, köşe yazı-
ları, müzik paylaşımı gibi son derece keyifli ve renkli etkinlikler yürü-
tülmektedir. Aplikasyonlarımız ‘Toraks Cep’, ‘PratiKOAH’, ‘nefesiniz 
cebinizde’ oldukça faydalı bilgiler vermektedir.

Gezi grubumuz ‘Gezgin Nefesler” yurt içinde ve dışında son derece 
keyifli, sosyal ve kültürel geziler düzenlemektedir. Bu yıl ilk defa İs-
tanbul Şubemizin organizasyonu ile Avrasya maratonuna katıldık, sağ-
lığa şiddet temasını işledik. Sosyal sorumluluk projemiz okullara kitap 
kampanyamız bu dönem de devam etti. Okullardan çok güzel geri bil-
dirimler alıyoruz.

Toraks Ailesinin Değerli Üyeleri, bütün bu güzel şeyler devam ederken, 
değişen dünya ve ülkemiz koşullarında yeni sorunlar ve riskler ile de 
karşı karşıya kalabiliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayın-
da başlayan kur dalgalanması, arkasından gelen ekonomik çalkantılar 
hepimizin günlük hayatını derinden etkiledi. MYK’mız acilen bir de-
ğerlendirme yaparak, bir Finans Komitesi oluşturdu ve gerekli gördüğü 
önlemleri almaya başladı. Bu önlemler alınırken, bilimsel standartları-
mız ve etkinliklerimizden ödün verilmemeye çalışıldı. Konu ekimde  
yaptığımız Geleceği Arama Toplantısında da ayrıntılı olarak tartışılmış, 
özellikle organizasyonlarımızın daha maliyet-etkin olarak planlanması, 
birtakım aktivitelerimizin birleştirilmesi, toplantı vs. etkinliklerimizde 
kamuya ait mekanların kullanılması ve giderlerimizin azaltılması he-
deflendi. Bu önlemler etkisini giderek göstermeye başlamıştır.  

Bundan sonra da görülebilecek bu ve benzer güçlükleri, hep birlikte 
‘ortak Toraks aklı, kardeşliği, dayanışması’ ve kurumsallığımız ile aşa-
cağımızdan kuşku duymuyorum.

Önümüzdeki dönemde ilk olarak 20-23 Haziran’da Yaz Kampımızı 
yapacağız. Bu kampımızda asistan arkadaşlarımızın da öneri ile te-
mayı ‘spor ve sağlık’ olarak belirledik. Hepinizi 20-23 Haziran 2019 
tarihlerinde Seferihisar’ın nefis doğasında ve denizinde birlikte biraz 
mola vermeye, dinlenmeye, spora ve eğlenmeye vakit ayırmaya davet 
ediyoruz.

Son baharda 2-3 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğimiz ge-
leneksel Güz Sempozyumumuz var. Torasik onkolojideki gelişmeleri, 
yurt içinden ve dışından konusunda yetkin uzmanlar ile klinik ve aka-
demik yönleri ile tartışacağız. Özellikle konuya ilgi duyan genç araş-
tırmacıları, sahada hasta takip eden klinisyenleri ve akademisyenleri 
bekliyoruz.

Hep birlikte verimli ve keyifli bir kongre geçirmek dileğiyle.

Dr. Hasan Bayram 
Türk Toraks Derneği Başkanı

ASTIM HASTASIYSAN SAĞLIKLI BESLEN! 
KİLO ALMA! EGZERSİZ YAP! 

Günümüzde sağlıklı bir yaşam sürmenin yolunun doğru beslenme ve yeterli 
fiziksel aktivite yapmaktan geçtiğini söyleyebiliriz. Doğru beslenmemenin 
bir sonucu olan obezite, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hız-
la yayılmakta olan önemli bir sağlık sorunudur. Obezitenin en önemli risk 
faktörlerini; fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsi-
yet, eğitim düzeyi ve genetik faktörler oluşturur. Ülkemizde 2017’de yapılan 
beslenme ve sağlık araştırmasına göre kadınların yüzde 20,9’u, erkeklerin 
ise yüzde 13,7’si obezdir. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı %17’dir.

Obezite kalp hastalığı, diyabet, astım gibi birçok kronik hastalığa yatkınlık sağlayıp bu hastalıkların kont-
rolünü bozabilir. Astım hastalarının yaşam stilleri özellikle fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları ile 
hastalık kontrolü yakından ilişkilidir. Yağ, şeker ve tuzdan zengin beslenme (batı tipi diyet) ağır astım sıklığı 
ile ilişkili iken sebze, meyve ve balık içeren beslenme şeklinin (Akdeniz tipi diyet) astımda koruyucu rol 
oynadığı görüşü hakimdir. Antioksidanlardan ve omega-3 yağ asitlerinden zengin bir diyet, yapılan bazı 
çalışmalara göre astım semptomlarını azaltabilir. Özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde astıma bağlı 
semptomlar ve ataklar beslenme şeklinden etkilenebilir.

Yaşam stili ve özellikle fiziksel aktivite, astım-batı tipi diyet arasındaki zararlı ilişkiyi düzeltebilecek bir fak-
tör olabilir. Fizik egzersizler hastanın nöromüsküler kondüsyonunu ve özgüveni arttırır. Çoğu astım hastası 
kondüsyonlu olduklarında daha az semptomatik olduğunu bildirmektedir. Fiziksel aktivitenin olumlu etki-
lerinin yanı sıra astımı tetikleyebilen bir faktör olması sebebi ile olumsuz etkileri de olabilir. Astım hastaları 
nefes darlığı yakınmalarında artış olması nedeniyle egzersizi tolere edemeyebilirler. Bu nedenle fiziksel 
aktivitelerini kısıtlayabilirler. Bunun sonucunda fiziksel kondüsyon azalabilir. Ancak hastanın astımının 
kontrolsüz olması da egzersiz yapamamasına yol açabilir. Egzersiz ve astım arasındaki bu belirsiz neden-so-
nuç ilişkisi hastalarda egzersizden kaçınma davranışı oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle hastalara bireysel 
öneride bulunurken dikkatli olunmalıdır.

Astım kronik bir hastalık olması sebebiyle uzun soluklu bir tedavi ve takip gerektirir. Astım hastalığının 
tedavisindeki en önemli amaç hastalık kontrolünün sağlanmasıdır ve bunun için inhaler ilaç tedavisinin 
düzenli kullanılması önem taşır. Ancak ilaç tedavisinin yanısıra hastalık kontrolü bozan her türlü yanlış ya-
şam stili davranışından uzaklaşılması da bir o kadar önemlidir. Unutmayalım ki doğru beslenme ve fiziksel 
aktivite çağımızda sağlıklı yaşamın temel unsurlarıdır.

Dr. Ömür Aydın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmunoloji-Allerji Bilim Dalı

INHALED STEROIDS IN COPD: THE SCIENTIFIC EVIDENCE
The most commonly prescribed medicine in the world for copd patients are the combination of inhaled cor-
ticosteroids (ICS ) and long acting beta agonists (LABA). This combination has rarely been recommended 
for use by COPD guidelines and yet we all continue to prescribe this combination. Why is this? I think that 
many believe that if we now understand COPD to be a condition with a significant level of inflammation then 
we must give an anti-inflammatory drug. The familiar choice is ICS. It is familiar because of our experience 
in asthma. We are then delighted to be able to also give a bronchodilator to relieve our patients symptoms.

But what is the evidence that ICS actually work in COPD? What do we expect that ICS may do in COPD, 
as we may have assumed that if they are truly anti-inflammatory then they should be able to achieve a lot. 
The aims of treatment are: to reduce symptoms (breathlessness), to reduce the risk of exacerbations, improve 
lung function and reduce premature mortality. So, have ICS been shown to do any of these things?

Early studies of ICS are valuable to us now, as they were some the earliest studies ever performed in COPD. 
ICS were used because they were the drugs with which we have most familiarity due to asthma. If they 
worked in asthma then why would they not work in COPD? Large scale, high dose studies were some of the 
best ever performed in COPD. They had great names: Isolde, Euroscop and the Lung Health Study. Unfor-
tunately these studies at first look did not achieve the revolution in COPD disease management that were 
predicted. Small improvements in lung function were shown, this was thought to be due to a reduction in 
airway inflammation and oedema. Some patients seemed to exacerbate less, but no patients had a reduction 
in loss of lung function. There were variable results on quality of life and little effect on breathlessness.
The studies have subsequently been criticized for allowing steroid withdrawal effects to confound the re-

sults. There is now increasing evidence that there were subsets of patients 
who did respond well to the ICS, but at the first look the investigators may 
have missed these signals.

The use of ICS in not without harm and nearly universally ICS studies have 
demonstrated an increase level of pneumonia in ICS users. This signal is 
consistent, seems to make sense as it is proportional to the dose, also to the 
duration of treatment and the strength of the ICS. But this signal does not 
seem to lead to an increase in mortality, which is a surprise in COPD. Also 
the studies do not use a standardised definition of pneumonia and rely upon 
physician judgment which is variable at best.

So, who benefits from ICS with less risk. It seems that in COPD the level of 
blood eosinophil predict response to ICS and also a low level predicts and 
increased risk of pneumonia. COPD patients with increased levels of eosin-
ophils have an increased risk of exacerbation , which is prevented with ICS. At higher levels of eosinophils 
ICS will also increase lung function and quality of life. 

This is now accepted in National and International guidelines and thus we know who we should give ICS in 
COPD (those with higher levels of blood eosinophils) and those who are on ICS who do not need them and 
who can have the ICS withdrawn.

Dr. Richard Russell

Değerli Misafirlerimiz,
Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongre’sine hoş geldiniz.
Serenas Group olarak bir yıla yakın süredir hazırlandığımız Türk Toraks Derneği Uluslararsı Katılımlı 22. 
Yıllık Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.

Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli misafirlerimize 35 kişilik Serenas Group personeli, 70 kişi-
lik destek personeli ve 30 kişilik teknik personelden oluşan ekibimiz ile hizmet vereceğiz. Serenas Group 
çatısı altında yer alan grafik, bilgi işlem, multimedya departmanlarını barındıran Frame, basın çalışmalarını 
yürüten Medyas ve organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Serenas Turizm olarak, siz değerli konuk-
larımıza, beklentilerinizi karşılayan ve verimli bir kongre yaşatmayı umut ediyoruz.

Kayıt masamız kongre tarihleri boyunca 07:00 – 21:00 saatleri arasında siz değerli misafirlerimize hizmet 
verecektir. Havalimanı transferleriniz için kayıt alanında bulunan transfer masamıza başvurabilirsiniz. Ayrı-

ca Instagram ve Twitter paylaşımlarınızda #toraks2019 hashtag’i ile sosyal medy-
ada da yerinizi alabilirsiniz.

1 yıldır süregelen hazırlıklarımız boyunca, kongremizin gerçekleşmesinde tit-
iz çalışmalarıyla desteğini bizlerden hiç esirgemeyen Türk Toraks Derneği 
yönetim kuruluna ve Kongre düzenleme kurulu üyelerine, Türk Toraks Derneği 
çalışanlarına, endüstrisinin değerli temsilcilerine ve Titanic Hotel Kongre Merkezi 
çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz.

Antalya’da 4 gün boyunca bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir kongre geçir-
menizi dileriz.
 
Mine Adak
Serenas Turizm

Turkish Thoracic Journal’in PubMed’de 
görüntülenmesi sayısı giderek artıyor.

12-14 Ekim 2018’de İstanbul’da Geleceği Arama Toplantısında Örgütümüzü tanıdık, Derneğimiz  
için de nasıl bir gelecek hayal ettiğimizi ve bu geleceğe gitmenin yollarını hep beraber tartıştık.



YENİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ GENÇLERİ TEHDİT EDİYOR!

Tütün endüstrisi karlılığını devam ettirebilmek için yeni ürünleri değişik ülkelerde piyasaya sunarak dene-
mekte ve sonrasında global pazara sokmaktadır. Bu ürünlerden en önemli ikisi elektronik sigara ve ısıtılmış 
tütün ürünleridir. Elektronik sigara mini bir nebulizatör ile nikotin içeren sıvıyı buharlaştırılmaktadır.  Isı-
tılmış tütün ürünlerinden en bilineni Iqos ismi verilen ve tütünü 300 C’de ısıtarak içilmesini sağlayan bir 
üründür.

Endüstrinin iddiası bu ürünlerin yalnızca nikotin içerdiği, herhangi bir zararlarının olmadığı yönündedir. 
Elektronik sigara 2007’de ilk olarak ülkemizde piyasa sunulmuş ve sigara bıraktırma cihazın olarak lanse 
edilmiştir. Bu deneyim sonrası Sağlık Bakanlığı ürünün satışını ülkemizde yasaklamıştır. Yine daha önce 
değişik ülkelerde denenen ısıtılmış tütün ürünleri 2016 yılı itibarı ile pazara yayılmaya başlamış ve her geçen 
gün satış rakamlarını artırmaktadır.

Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesine imza atmış 180 ülkenin 29’unda bu ürünlerin kullanılma oranları % 
10’ların üzerine çıkmıştır. Amerika’da FDA’in yayınladığı raporda lise öğrencilerinde 2018 yılında geçen 
yıla göre % 78 artış ile kullanma oranları % 20’lerin üzerine çıkmıştır. Ortaokul öğrencilerinde dahi kul-
lanım hızla artmaktadır. Zarar azaltma, ya da bırakma iddiasında ki bu ürünler tam tersine gençleri ve hiç 

içmeyenleri hedef almakta,  bırakma yerine içicilerin bu ürünlere geçişi sağ-
lanmaya çalışılmaktadır. 

Yapılan çalışmalar bu ürünlerin bırakma sürecinde bir işe yaramadığını, tam 
tersine yüksek bağımlılıkla ilişkili olduğunu ve bu kişilerin her iki ürünü bir-
likte kullandıklarını göstermektedir. Sigarayı tamamen bırakmış kişilerin % 
5’i bu ürünlerle tekrar tütün bağımlısı olmuştur. Yine yapılan çalışmalarda 
ürünlerin içerisinde çok sayıda kimyasal madde bulunduğu, insan üzerindeki 
etkilerinin sigara ile benzer olduğunu göstermektedir. Bugün için dünyada 356 
milyon kişinin bu ürünleri kullandığı, bunun sonucunda yıllık yaklaşık 650 bin 
erken ölüme neden olabileceği öngörülmektedir. 

Bu ürünler şu an için 40’ın üzerinde ülkede pazarlanmakta ve yeni pazar arayışları içerisinde Türkiye’de yer 
almaktadır. Geçen yıl bu ürünlerle ilgili bir madde torba yasaya girmiş ve son anda gelen tepkiler üzerine 
geri çekilmiştir. Bu ürünler ülkemiz ve insan sağlığı için büyük tehdittir. Şu anda yasal olarak ülkemizde 
satılamayan bu ürünlerin satış yasaklarının mutlaka devam etmesi gerekmektedir.

Dr. Cengiz Özge 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SİVİLCELER PULMONER EMBOLİYE SEBEP OLUYOR

Polikistik over sendromu doğurganlık yaş grubu kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Ovulasyon bozukluğu, hiperandrojenemi (akne, hirsutizm, erkek tipi saç dökülmesi) ve overlerin polikis-
tik olması ile karakterizedir. Hormonal bozukluklar ile açıklanabilecek metabolik sendrom sonucu pulmoner emboli, obstruktif uyku apnesi gibi hastalıklar polikistik over sendromu olanlarda 
aynı yaş grubu kontrol grubundan daha fazla görülmektedir. Bu sebepten dolayı özellikle göğüs hastalıkları servis ve polikliniklerinde görülen doğurgan yaş grubu kadın pulmoner emboli 
hastalarında, etyoloji olarak polikistik over sendromu sık akla gelmelidir.

Dr. Hilal Altınöz
Acıbadem Kocaeli Hastanesi

ÖZLÜK HAKLARI KOMİTEMİZ KURULDU

Derneğimiz üyelerinin özlük haklarını savunmak, üst yönetimle sorunları paylaşmak, çözüm önerilerinde 
bulunmak ve bunların takipçisi olmak amacıyla, daha önceki yıllarda faaliyet gösteren, ancak daha sonraları 
Sağlık Politikaları Çalışma Grubuna bırakılan Özlük Hakları Komitemiz, MYK tarafından bir görev grubu 
olarak kuruldu. Komitede, eski TTD Başkanı olarak ben, MYK üyesi Fuat Hocamız ve komitede çalışma-
ya istekli ve kendileri başvuran 2’si akademisyen, 2’si uzman ve de 2’si de asistan olmak üzere 8 kişi yer 
almakta.

Ancak, Özlük Hakları Komitesi, diğer çalışma gruplarından farklı olarak bir görev grubu olarak oluşturul-
duğundan, tüm üyelerimize açık. Tüm üyelerimizi bizlerle ortak akılda buluşmaya çağırıyoruz.  İlk top-
lantımızı da Kongremiz sırasında gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının ana gündemini de, Göğüs Hastalıkları 
Uzmanlık Alanının sorunları olacak.

26.3.2019 Salı günü Başkanımız Dr. Hasan Bayram başkanlığında 5 kişilik bir heyetle, aynı zamanda da 
Derneğimizin üyesi olan, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’i, makamında 
ziyaret ettik. Sorunlarımızı kendisine başlıklar halinde ilettik ve Özlük Hakları Komitemizce oluşturulan 
raporumuzu da takdim ettik. Sorunlarımızın çözüm önerilerini de içeren raporumuzun değerlendirileceği 
bizlere iletildi, samimi ortamda gerçekleşen ziyarette tecrübe ve bilgi birikimi olan Derneğimizle Bakanlığın 
yakın işbirliğinde bulunması temennisinde bulunuldu.

Göğüs hastalıkları uzmanlarının birikmiş, çözüme kavuşturulmadığı için de çözümü zorlaşmış sorunları 
mevcuttur. Aslında bu sorunların çoğu, diğer uzman hekimlerin de sorunlarıdır. Ancak, sağlık sisteminin 
getirdiği sorunlar dışında Bakanlıkça çözülebilecek adaletsizlikler de mevcuttur. Bunların en önemlileri, 

uzman eksikliği, performans,  yatak ihtiyacı, idari sorunlar ve genel so-
runlar şeklinde gruplandırılabilir.  Son yıllarda uzman sayısının artma-
ması, asistan alımındaki yetersizlik ve adaletsizlik ile mecburi hizmeti-
ni tamamlayan uzmanlarımızın kamudan ayrılıp özel sektöre geçmeleri 
nedenleriyle kamu hastanelerinde aktif çalışan uzman sayısı 1200’de 
çakılı kalmıştır. Göğüs hastalıkları iş yükünde yaklaşık % 77’sini Sağ-
lık Bakanlığı hastanelerinde çalışan uzmanlarımız karşılarken, bunu % 
63 uzman gerçekleştirmektedir. Öte yandan, SUT fiyatlarındaki en son 
yapılan düzenleme ile de branşımızın işlemlerinin fiyatlarında yüksek 
frekanslı işlemlerin ücretleri düşürülerek, kazanç getirmeyen bir branş 
haline düşürülmüş durumdayız. Performansta yaşanan sorunlar ve ada-
letsizliklere, bir de bilimsel ve adil olmayan idari sorunların da eklen-
mesiyle, çok çalışan ama çalıştığının karşılığını alamayan tükenmiş, 
bıkkın, mutsuz uzmanlarımızın sayısının artmasına yol açmaktadır.

Göğüs hastalıkları uzmanlarının tükendiklerini ve nefes alamadıklarını 
görmek bu alanın uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği yönetimini derinden üzmektedir. Bu nedenle 
de, yeni kurulan Özlük Hakları Komitemiz hızlıca sorunları çözümleriyle birlikte üst yönetime iletmiştir. 
Tüm üyelerimizin de destekleriyle, katkılarıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve hep birlikte, huzurlu ve 
mutlu çalışma ortamlarında hastalarımızın yararına işler yapmak istiyoruz. 

Aslında tüm sorunlar istenirse çözülebilir, yeter ki niyet çözüm olsun. 
 
Dr. Sedat Altın 
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi

TOPRAKTAN TABAĞA UZANAN BİR HİKAYE

Doğduğu topraklar insanın kaderdir derler. Ben Mardinli bir ailenin 3. kız 
çocuğuyum. Babam bizleri kadın olmanın dezavantaj olduğu bir toplumdan 
uzaklaştırmak için İstanbul’a getirse de ben 90’ların sonunda 20’li yaşlarım-
da Mardin’e geri döndüm… 

Bu dönüş önce benim, sonra bana inanan 21 kadının ve ardından bir şehrin 
kaderini değiştirdi. 20. yüzyılda Mardin hikayelerine bir yenisini ekleyen 
Cercis Murat Konağı’nda, 21 kadınla başlayan yolculuğumuz katlanarak bü-
yüdü. Bugün kadınların desteği ve katılımıyla Mardin ve çevre illerde hayata 
geçirdiğimiz projeler tohumun toprakla buluştuğu andan, atık olarak toprağa 
geri dönüşümüne kadar tüm ekosistemi kapsayan projeler zincirine dönüştü. 

Kalkınmanın ve sosyal refah düzeyinin sürdürülebilirliği için kültürel bilgi ve beceriye dayalı yeteneklerin 
eğitilerek ekonomiye dönüştürülmesi gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz her projeyle hedefimiz öncelikle ka-
dınlar olmak üzere bölge insanlarının tarıma ve toprağa bağlanmasını sağlamak. Bunu da eğitim ve gelir 
düzeyi düşük olan kadınların kimliklerine uygun, bildikleri en iyi işten bir ekonomi yaratmalarını sağlayarak 
sürdürülebilir hale getirerek yapmaya çalışıyoruz. 

Mardin’de Ülkemize gurur kaynağı olan dünyanın farklı yerlerinde model olarak uygulanmaya başlayacak 
projeler gerçekleşiyoruz. 

Cercis Murat Konağı ile başlayan hikayemiz sınırları Türkiye’yi aşan Harran Gastronomi Okulu projesiyle 
devam etti. Ardından Mezopotamya’nın en eski buğdayı Sorgül’ü yeniden canlandırdık ve tohumluk olarak 
çoğaltamaya devam ettik. Hayallerine, bilgisine ve becerisine inanan kadınlarla çıktığımız yolda; mantar 
atölyesinden ekmek atölyesine, arıcılıktan sabun üretimine kadar sürdürülebilir bir ekosistem yaratan 7 fark-
lı proje yürütüyoruz. 

Tarım Mezopotamya’dan 13 bin yıl önce başlayıp buğ-
day tohumu ile tüm dünyaya yayılmış. Şimdi biz bir 
avuç Mezopotamyalı kadın Hayatın, Toprağın, Tohu-
mun ve Mutfağın devamı için Mardin’de çalışmaya 
devam ediyoruz… 

Ebru Baybara Demir 

Şef / Sosyal Girişimci /  
Mutfak Araştırmacısı / Eğitmen

İKLİM KRİZİNDE ÇOCUK OLMAK

SAVURGANLIĞIMIZIN BEDELİNİ 
ÇOCUKLARIMIZ ÖDEYECEK 

Gelecek nesillere hoyratça harcanmış doğal 
kaynaklar, kirlenmiş ve ısınmış bir gezegen 
bırakıyoruz. Sanayi devri başlangıcından bu 
yana insan etkinliği bir derece santigrad sıcak-
lık artışına neden oldu. Hiçbir girişimde bulun-
madığımız takdirde sıcaklık artışı 2100 yılın-
da iki dereceyi bulacak. Halbuki gezegende 
canlıların yaşamlarını sürdürmeleri 1,5 derece 
artışı üzerinde pek mümkün görünmüyor. İki 

derece santigrad artışı halinde omurgalıların %8’inin, bitkilerin %16’sının, 
böceklerin %18’inin nesli tükenecek. Bir derece artıştan sonra kıyılar su altında 
kalmaya, tahıl tarımı yapılamamaya, sıcak ilişkili hastalık ve ölümler artma-
ya başlayacak. 2100 yılına kadar iki derece artış olursa, deniz suyu 25-77 cm 
arasında yükselecek, kıyı kentlerinin çoğu kaybolacak. Eğer sıcaklık artışı iki 
derece yerine 1,5 C derecede tutulabilirse deniz suyu 10 cm daha az yükselecek, 
10 milyon kişi riskten korunacak.

Sanayi devri bir gelişme devrimi gibi bilinse de gerçekte gezegenimize ve 
insanoğlunun geleceğine çok zararlı oldu. Aşırı enerji üretimi ve kullanımı, 
kaynakların aşırı tüketimi, kalabalıklaşma, kirlenme, ihtiyaç üzerinde tüketim 
ürünü yaratma ve harcatma uygarlık olarak kabul edildi. Kitlesel yokoluş hazır-
landı. Stratosfer ozon tabakasının azalması, ani iklim değişikliği, ormansızlaş-
ma-çölleşme-şehirleşme ile doğal hayatın dağılımı değişti.

Doğal hayatın yerine koyabileceğinden daha fazla avlanma, balık tutma canlı 
çoğalma kontrolu sağlanamayacak iklim kuşağına uygun olmayan bitki ve hay-
vanların yerleştirilmesi, genetik değişiklik, antibiyotik, pestisit, biyo-mühendis-
lik gezegenin canlı barındırma kapasitesini azalttı. Önceki 65 milyon yıllık 
dönemde her milyon yılda bir canlı türü kaybolurken, milyon yılda 1000 tür 
kaybolmaya başladı.

ÇOCUKLAR ERİŞKİNE BAĞIMLIDIR

Aşırı hava olayları, sel, yangın gibi durumlarda çocuklar bir erişkinin yardımı-
na ihtiyaç duyar. Yiyecek, barınak, güvenlik, acil durumda kaçmak için erişkin 
desteği gerekir. Çocuklar vücut sıcaklığı değişikliklerini izleyemez, su ihtiyacı 
konusundaki gereksinimleri anlayamaz ve önlem alamazlar. Kendi başına yüz-
meyi bilmezler, boğulurlar. Yüksek metabolik hızları ve  vücut yüzey alanı/kitle 
oranları nedeniyle sıcaklığa dayanıksızdırlar.

Aşırı hava olayları, doğal afetler, yağış değişimi,sel,kasırga,yangın durumunda 
büyük zararlar göreceklerdir. Aile bireylerinden ayrılma, aile bireylerinin kay-
bı, eğitimin kesintiye uğraması, yiyecek ve suya ulaşım, barınak eksikliği, post 
traumatik stres bozukluğu ile yaşayacaklardır.

Fosil yakıtları kirliliği ile PM,NO,SO,O3 artışı çocuklarda akciğer büyümesi-
ni yavaşlatır, solunum enfeksiyonlarını, astım atağını, süt çocuğu mortalitesini, 
düşük, prematür doğum, düşük ağırlıklı doğum arttırır. Havadaki cıva geli-
şimsel gerilik nedenidir. Sıcaklık artışı, hava kirliliği, ozon, polenler, akciğer 
fonksiyonları ve gelişmesine azalma, astım ve alerji atakları; ekosistem kara 
ve su biyoçeşitlilik kaybı, su ve gıda ile taşınan hastalıklar, ishal, dehidratas-
yon, malnütrisyon, vektör aracılı enfeksiyonları, sıcak yorgunluğu, çarpması; 
deniz seviyesi artışı, kıyı gerilemesi, okyanus asiditesi, ekin ve su azalması, 
göç, savaş, yoksulluk, çatışma, istikrarsız sosyal ve politik çevre, malnütrisyon, 
vitamin eksikliği, strese neden olacaktır.

GELECEK NESİLLER İÇİN NE YAPALIM?

• Fosil yakıtları yakmayın, kalori yakın
• Ekran karşısında az zaman harcayın, sosyal ilişkileri arttırın
• Yerel tarımdan yararlanın
• Enerjiyi ziyan etmeyin
• Yemeyeceğimiz, giymeyeceğimizi üretmeyelim

Hemen şimdi, “ama” sız, bahanesiz derhal !!!

Dr. Elif Dağlı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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