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SEVGİLİ 
MESLEKTAŞLARIM;
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık 
Derneği (TİHUD) tarafından 
düzenlenen 21. Ulusal İç 
Hastalıkları Kongresine 
hoşgeldiniz.
Güzel memleketimizin bu 
cennet köşesinde bir kez daha 
beraberiz.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği,  bir genel dahiliye 
derneğidir, iç hastalıkları alanında çalışan meslektaşlarımızı 
çatısı altında toplamaya çalışmaktadır. Kongremizde en önemli 
amaçlarımız, iç hastalıkları konusunda bilimsel gelişmeye katkı 
sağlamak, kurumsal birliktelik ve dayanışmamızı artırmaktır.  
Derneğimiz, 21 yıl önce kurulmuştur ve yıllar geçtikçe sizlerin de 
takdir edeceğiniz gibi TİHUD bir marka olarak karşılanmaktadır. 
Markayı oluşturmak, onu yaratmak kolay bir iş olmadığı gibi 
sadece istekle ve arzuyla oluşturulamamaktadır. Ancak uzun yıllar 
boyunca sürecek titiz ve başarılı çalışmayla, bilim camiasının ve 
toplumun kabul etmesiyle gerçekleşebilmektedir. TİHUD bunu 
başarmış nadir derneklerden biridir. Ekonomik tüm olumsuzluklara 
rağmen bu sene de 3000’den fazla katılımcının olduğu kongreyi 
gerçekleştirebilmiş olmamız bunun en güzel kanıtıdır. 
Bundan sonra da dernek olarak, değerini artırmaya yönelik her 
türlü gayret ve çalışmanın içerisinde olacağımızı, bu süreci yine 
sizlerle birlikte el ele vererek gerçekleştireceğimizi bilmenizi 
isteriz.
Kongrelere katılmak, biz hekimlerin bilgilerini güncel tutan 
en önemli aktiviteler arasındadır. Kongreler, aynı zamanda 
yeni fikirlerin doğduğu ve yeni çalışmaların tartışıldığı 
kıymetli toplantılardır.  Katılımcılar, konusunda fikir lideri olan 
meslektaşlarını tanıma imkanı bulurlar, ortak proje geliştirme 

olanaklarını yakalamaya çalışırlar. Gençlerimiz de içinde yer 
aldıkları çalışmalarını sunarak tecrübe kazanma olanağını bulurlar. 
Kongrelerimizde konusunda uzman kişileri, öğretim üyelerini 
ve hastalarla yüz yüze hekimlik yaparak büyük hizmetler 
yapan arkadaşlarımızı bir araya getirmeye, bilgi ve becerilerin 
paylaşılmasına imkan yaratmaya gayret ediyoruz. 
İç hastalıkları uzmanlığı yükü ve riskleri oldukça ağır bir 
disiplindir ve günümüzde bu disiplini zorlaştıran birçok olumsuz 
faktör vardır. Buna rağmen, Türkiye’de iç hastalıkları uzmanlığı 
son yıllarda önemli boyutlarda bir gelişme göstermiştir. Her yıl 
bilimsel düzeyleri küçümsenmeyecek pek çok toplantı ve kongre 
ile dahiliye camiası sık sık bir araya gelmektedir. 
İç hastalıkları camiasının yurt dışı kurum ve kuruluş¬larla 
bağlantısı gelişmiştir. Bu güne kadar elimizden geldiği kadar çok 
değişik ülkelerden bilim insanları ile çalıştık, ortak toplantılar 
düzenlemeye devam ediyoruz. Gençlerimizin onlarla tanışması, 
tartışması ve dostluklar kurmaları için bunların birer fırsat 
olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca ülkemizde kendi finansal gelirleri ile 7 bölgemizde 
kronik hastalıkların yönetimi toplantıları yapmaya başlamış, 
bunun 4 tanesi gerçekleşmiş olup 3 tanesi önümüzdeki günlerde 
yapılacaktır. Ayrıca dahiliye asistanları için maketlerle yoğun 
bakım, istatistik değerlendirme, makale yazımı ve iyi sunum 
teknikleri kursları yapıldı. Çok büyük ilgi gören bu kurslara 
bu yılda devam edeceğiz. Katılmak isteyen arkadaşlarımızın 
derneğimize müracaat etmelerini tavsiye ederim. 
Hem katılımcı sayısı hem de bilimsel içeriği çok zengin olan 
kongremizin programını sizlere sunmaktan büyük mutluluk 
duymaktayız. Program oluşmasında 2019 yılında kılavuzlarda 
olan değişiklikleri sizlere aktarmanın yanı sıra sık karşılaştığımızı 
pratik konulara yer vermeye çalıştık. Geçen sene çok ilgi gören 
zor vakalar zor kararlar, hasta ortada kalmasın gibi interaktif vaka 
tartışmalarına yer verdik. Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş 
kapsamlı bir programla iç hastalıklarını ilgilendiren hemen tüm 

konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta oluşumuzdan 
dolayı kıvançlıyız. Bu konuların seçiminde sizden gelen geri 
dönüşümlerin bize büyük katkısı oldu. Kongrede konularında 
ülkemizde söz sahibi 110 konuşmacı ve oturum başkanı görev 
alıyor. Hepsine emekleri için çok teşekkür ederim.
Artık kongremizin klasiği haline gelen, yirmibir yıldır yüksek 
katılımcı sayısı ile yapılan Kongremize yeni ve çok önemli katkılar 
getiren üç kursa da değinmek isterim. Bunlardan ilki önemli bir 
istek ve ihtiyaca cevap niteliğinde Vakalarla Endokrinoloji, Yoğun 
Bakım ve Obezite Kursu büyük ilgi gördü. Burada katkı sağlayan 
tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 
Derneğimiz başta iç hastalıkları uzmanlarının karşılaştıkları 
hukuksal süreçlerde haklarını korumak üzere her platformda 
gayret etmekte ve fikirlerini ortaya koymaktadır. Dernek 
avukatlarımız konuları yakından izlemektedir. Hepinizin çok iyi 
bildiği bazı derneklerce tetiklenen diyabet ilaçlarını yazabilmemiz 
kısıtlanmıştır. Bu konuda gerek bakanlıkla yaptığımız görüşmeler 
ve hukuki yönden hakkımızı aramamız, sonuçları lehimize olarak 
sonuçlanmıştır. Bugün ve bundan sonra oluşacak, bizi küçük 
düşüren sorunlara en ciddi şekilde karşılık vereceğimizi bilmenizi 
isterim. 
Tıp endüstrisinin değerli mensuplarına da teşekkür ederim. 
Bu güzel ortamda buluşmamız, bilgi ve tecrübelerimizi 
paylaşabilmemiz için destek olan, başka projelerimizde de bizimle 
işbirliği yapan tüm firmalara ve buraya bizzat katılan yetkililerine 
de ayrıca çok teşekkür ederim.
Kongre organizasyonu sırasında bize uyumlu çalışma şansı veren 
Serenas Organizasyon firmasına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Bu vesile ile siz değerli kongre mensuplarını tekrar selamlıyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Kerim Güler
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

21. ULUSAL KONGRE KURSLARLA BAŞLADI
Yüksek katılımcı sayısıyla düzenlenen İç Hastalıkları Kongresi Kurs Programı, bu yıl 5 ana başlıkta gerçekleşti. Öğleden önce 
yapılan “Obezite Tanı ve Tedavi Kursu”; öğleden sonra düzenlenen “Geriatri ve İlaç Kursu”, “Endokrinolojide Acil Vakalar 
Kursu” ve “Osteoporoza Pratik Yaklaşım: Tanı ve Tedavi İpuçları Kursu”; tam gün süren “Temel Yoğun Bakım Kursu” 
katılımcıları, gün boyu devam eden oturumlarda bilgilerini güncelleme imkanı buldular.

HOŞGELDİNİZ



ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Elektrokardiyografi (EKG), 100 yılı aşkın bir 
süre önce Hollanda’lı bilim adamı Willem 
Einthoven tarafından geliştirilmiş olan ve 
dünyada en fazla kullanılan tanı yöntemlerinden 
biridir. Bu süre içinde milyonlarca hastanın tanı 
ve tedavisinde hekimlere yardımcı olmuştur.

EKG, temel olarak kalpten kaynaklanan 
elektriksel sinyallerin kaydedilmesidir. 
Böylece kalpte oluşan elektriksel olaylar 

yorumlanabilmektedir. Tüm ritm bozukluklarının tanısında 
en temel tetkik EKG’dir. EKG ile diğer sofistike tetkiklerin 
hiçbiri ile saptanamayacak olan ritm bozuklukları kolaylıkla 
tanınır. Koroner arter hastalığı tanısında da EKG’nin seçkin bir 
yeri vardır. Bu tetkik akut miyokard infarktüsü tanısında altın 
standarttır. EKG ile infarktüsün yeri, büyüklüğü, miyokard 
hücrelerinin kaybı saptanabilir. Ayrıca sofistike algoritmalar 
kullanılarak hangi damarın hangi segmentinde lezyon olduğu 
bile anlaşılabilir. Kronik dönemde de hastaların geçirmiş 
olduğu miyokard infarktüsleri EKG ile saptanabilir. Koroner 
arter hastalığının, miyokard iskemisi ya da subendokardiyal 
lezyon gibi diğer formları da EKG ile tanınabilir.

Ritm bozuklukları ve koroner arter hastalığı, EKG’nin tanısal 

gücünün en önemli olduğu hastalıklardır. Bunun yanısıra, 
elektrolit bozuklukları, perikardit, miyokardit, atriyal ya da 
ventriküler hipertrofi ve bazı ilaçlar ile olan intoksikasyonlar 
da bu yöntemle tanınabilir. Ancak son yıllarda EKG’nin genetik 
artimik sendromlar gibi bazı özel hastalıklarda çok önemli bir 
yere sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölümcül olabilen bu hastalıklar 
sadece EKG ile tanınabilmekte, başka hiçbir görüntüleme 
yöntemiyle tanıları konulamamaktadır. Genetik analizlerle 
bile bu hastalıkların sadece bir kısmına tanı konabilmektedir. 
Bu hastalıkların en önemlisi 1992 yılında ilk kez tanımlanan 
Brugada sendromudur. Bu sendrom gençlerdeki ani ölümün en 
önemli sebebidir. V1 derivasyonunda tipik ST yükselmesi ve 
T dalgası değişiklikleri ile tanınabilmektedir. Diğer bir önemli 
hastalık uzun QT sendromudur. Yine ani ölümle seyreden 
bu sendromda sadece EKG’de QT aralığının uzamış olması 
ile teşhis edilebilmektedir. Ayrıca aritmojenik sağ ventrikül 
kardiyomiyopatisi, erken repolarizasyon, kısa QT sendrom ve 
katekolaminerjik polimorfik ventrikül taşikardisi gibi birçok 
durum da EKG ile tanınabilir.

Sonuç olarak EKG, çok uzun süredir hekimlere yardımcı olmuş 
temel ve vazgeçilmez bir tetkiktir. Her hastanın ilk başvuruda 
muhakkak EKG’si çekilerek değerlendirilmelidir. Böylelikle 
başka türlü tanısı konamayacak birçok hastalık saptanabilecektir.

Prof. Dr. Bülent Özin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

21. Ulusal İç Hastalıkları 
Kongresinde kongre düzenleme 
kurulu ve şahsım adına sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğumuz 
mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. 
Kongremiz bu yıl da her yıl olduğu 
gibi sizlerin de katkıları ile hem 
bilimsel hem de sosyal açıdan 
başarılı olacaktır. İç Hastalıkları 
Kongrelerinin en güzel yönü, bizleri 
bir araya getirmesi ve alanımızla 
ilgili sorunları, önemli konuları 

tartışma olanağı sağlaması ve çözüm yollarını bulmamıza 
yardımcı olmasıdır. Bu kongremizde de ana iç hastalıkları 
konuları ile ilgili yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin ışığında 
problem olan konuların güncel çözüm yolları irdelenecektir. 
Bilimsel program içerisinde 15 panel ve 25 konferans, 74 adet 

seçilmiş sözlü sunumun yer aldığı bildiri oturumları ve 12 adet 
uydu sempozyum yer almaktadır. Kongremizde sergilenmek 
üzere gönderilen, bilimsel kurul tarafından değerlendirilen 
ve seçilen 360 tanesi poster olarak sunulacaktır. Bilimsel 
programda konuşma yapacak olan değerli meslektaşlarımın 
bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşacakları konuları ne kadar 
heyecan, dikkat ve özveri ile hazırladıklarını biliyorum ve 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki sizlerde 
daha önceki kongrelerde olduğu gibi bu kongreden de bilgi ve 
deneyimlerinizi arttıracaksınız. Bilimsel kurulumuz kongre 
program ve aktivitelerinin belli bir koordinasyon içerisinde 
yapılmasını benimsemiş ve her konuda olduğu gibi bu konuda 
da kurumsallaşmanın önemine inanmıştır. Kongremizin 
bilimsel programı ve konuşmacıların belirlenmesi uluslararası 
kongrelerdeki güncel konular ve ülke gerekliliklerimiz 
göz önüne alınarak TİHUD yönetim kurulu, 21. Ulusal İç 
Hastalıkları Kongresi Bilimsel Kurulu ve Kongre Düzenleme 

Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bu konuda büyük bir özveri 
ile bizlere önemli katkılarda bulunan ve bu işin mutfağında 
bilgi, deneyim ve görüşlerini bizlerle paylaşarak bizlere güzel 
geçeceğinden emin olduğumuz bu programı ortaya çıkaran 
değerli öğretim üyelerimize düzenleme kurulu adına yürekten 
teşekkür ediyorum.
Kongremize destek veren bütün ilaç firmalarına, kongremizin 
güzel olması için büyük gayret sarf eden Serenas Group’a, 
kısaca 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde emeği geçen 
herkese ve buradaki varlıkları ile kongremizin gerçekleşmesini 
mümkün kılan tüm katılımcılarımıza, hepinize en içten 
teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Sedat Kiraz
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre 
Düzenleme Kurulu Üyesi

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık 
Derneği (TİHUD) ve 
bünyesindeki Hemşirelik 
Çalışma Grubu’nun işbirliği 
ile düzenlemiş olduğumuz 
İç Hastalıkları Kongresi 
Hemşirelik Oturumlarının bu 
yıl 21.’sini gerçekleştiriyor 
olmanın büyük bir mutluluğu 
ve heyecanını yaşıyoruz. 

TİHUD İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu 2006 
yılından bu yana tüm İç Hastalıkları Hemşireliğini kucaklayan 
bir grup olarak ulusal ve yerel platformlarda faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Her yıl Hemşirelik Oturumlarında İç Hastalıkları 
Hemşireliği açısından gerek akademik alanda gerekse klinik 
alanda çok önemli olan ve ilgi çeken konuların bulunmasının 
yanısıra, alandaki yeni gelişmelerin gözden geçirileceği ve 
paylaşılacağı bir program oluşturulması hedeflenmektedir. 
21 yıldır bilimsel programda yer alan konular titizlikle ve 
alandaki profesyonellerin güncel ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye genelindeki 
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yer alan akademisyen 
ve klinisyenlerden, hemşirelik programında tartışılmasını 
önerdikleri konuları mail ile düzenleme kuruluna iletmesi 
beklenmektedir. Ardından gelen konu önerileri en çok talep 
gören ve alanda öncelikli sorun oluşturan konu alanlarına göre 
programa, düzenleme kurulu tarafından entegre edilmektedir. 
Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak ‘’İç Hastalıkları Hemşireliği 
Eğitimi Çalıştay’’ programı oluşturarak, uzun yıllardır eğitim 
alanında yer alan değerli öğretim üyesi Hocalarımızın katkıları 
ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına 
yönelik oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz tartışmalar 
gerçekleştirilecektir. Bu çalıştay programı kapsamında, Türkiye 
genelinde İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üye 
ve elemanları tarafından yürütülen, lisans eğitim programında 
yer alan İç Hastalıkları Hemşireliği dersine yönelik ülkemiz 

genelinde ortak bir çekirdek müfredat oluşturulacak  ayrıca, 
yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına yönelik olarak 
da ülke genelinde bu programlarda lisansüstü eğitimine devam 
eden öğrencilerimizin ortak yeterlilikler kazanarak eğitim 
programlarından mezun olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. 
Bu hedeflerimizden hareketle oluşturduğumuz çalıştay 
programımızda 3 farklı grup oluşturarak, her grupta 
yer alan katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda 
eğitim programlarına yönelik oldukça önemli çıktılar elde 
edeceğimizi düşünmekteyiz. Bu nedenle öğrenci eğitiminde 
yer alan akademisyen ve klinisyen meslektaşlarımızın çalıştay 
programımıza aktif katılımını önemsemekteyiz. 

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kongremizin hemşirelik 
bilimsel programı iç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel 
konulara yönelik konferans, paneller ve bildiri oturumları ile 
birlikte 3 gün sürecektir. Bu yılki kongremizde 11-12 Ekim 
tarihlerinde bilimsel programın hemen öncesinde, günümüzde 
oldukça popüler olan ve biyopsikososyal açıdan bireylerin 
iyilik halini destekleyen tamamlayıcı terapi ve destekleyici 
bakım yöntemlerinden olan yoga ve gevşeme-meditasyon 
uygulamaları, alanında uzman olan hocalarımız eşliğinde siz 
değerli katılımcılarla gerçekleştirilecektir. 

Kongremizin hemşirelik bilimsel programı kapsamında; 
“Bakım Kalitesinin İyileştirilmesinde Organizasyonun Önemi: 
Klinik ve Eğitim Boyutu”, “Hemşirelik Bakım Planı: Klinikte 
Uygulanabiliyor Mu?”, “Kronik Hastalıklar ve Vitamin 
Destekleri”, “Diyaliz Hastalarında Hemşirelik Bakımına Duyarlı 
Sonuçlar”, “Farkındalığınızın Farkında Mısınız?”, “Genç 
Akademisyen Gözüyle Yayın Süreci ve Genç Akademisyenlere 
Yayın Etiğine Yönelik Öneriler”, “Mikrobiyata: Mevcut 
Sorunlar & Gelecekteki Potansiyel Gelişmeler” başlıklarından 
oluşan 6 konferans gerçekleştirilecektir.

Ayrıca farklı üniversite ve hastanelerde görev yapan 16 
konuşmacının yer aldığı “İç Hastalıkları Hemşireliğinde 

Güncel Teknolojik Yaklaşımlar”, “Akılcı İlaç Kullanımı: 
Güncel Gelişmeler”, “Nöroloji Hemşireliği”, “Onkolojide 
Hedefe Yönelik Tedaviler & İmmunoterapi”, “Ülkemizde 
Göçlerin Sağlık Alanına Yansımaları”, “Cilt Sorunları ve 
Hemşirelik Yaklaşımları” başlıklarından oluşan 6 panel 
gerçekleştirilecektir.

Programımızda sunulmak ve paylaşılmak üzere araştırmacılar 
tarafından gönderilen bildiriler de kongremizin bilimsel içeriğine 
ayrı bir zenginlik katmaktadır. Bildiri değerlendirmeleri 
alanında uzman ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanına 
uzun yıllardır emek vermiş olan öğretim üyeleri tarafından 
yapılmaktadır. Kongremizde her yıl 3 sözel ve 1 poster olmak 
üzere araştırmacılara bildiri ödülü verilmektedir. Bildiri ödülü 
kapsamında araştırmacılara bir sonraki yıl düzenlenecek 
olan kongremize ücretsiz katılım olanağı sağlanmaktadır. 
Kongremizin ilk kez düzenlendiği 1998 yılında hemşirelik 
programında sunulmak üzere gönderilen bildiri sayısı 10 iken, 
bu sayı ilerleyen yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Son 
yıllarda kongremize gönderilen bildirilerin sayısı ile birlikte 
niteliğinin de geliştiği görülmektedir. İç hastalıkları hemşireliği 
literatürüne önemli katkılar sağlayan bu araştırmalar, 
katılımcılara yeni bakış açıları kazandırdığı gibi, bakım ve 
eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine de katkılar 
sağlayacaktır. 

Şahsım, düzenleme kurulu ve bilimsel kurul adına, hemşirelik 
oturumlarına verdiği destek için Türk İç Hastalıkları Uzmanlık 
Derneğine ve kongremize gösterilen ilgi için tüm katılımcılara 
teşekkür ediyor, verimli bir kongre geçirmemizi diliyorum. 

Saygılarımla…

Prof. Dr. Nuran Akdemir
Hemşirelik Programı Düzenleme Kurulu Başkanı

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ HEMŞİRELİK OTURUMLARI PROGRAMI 



Akılcı ilaç kullanımı, Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün tanımına göre; hastaya doğru tanının 
konması, değişik seçenekler içerisinden, 
etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir teda-
vi seçilmesi, hastaya açık bilgiler vererek 
tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının 
izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan 
sistematik bir yaklaşım biçimidir. Akılcı ilaç 
kullanımını daha iyi anlayabilmemiz içim 

öncelikle polifarmasi kavramını anlamamız gerekir. Polifarma-
si, ‘çoklu ilaç kullanımı’ anlamına gelmesine rağmen endikas-
yon dışı ilaç kullanımı, yetersiz ilaç kullanımı ve uygunsuz ilaç 
kullanımlarını da içermektedir. 
Polifarmasi giderek artan, küresel bir sağlık sorunudur. Geliş-
miş ülkelerde 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %30’u 5 
veya daha fazla ilaç almaktadır. Yapılan bir çalışmada 75 yaş 
üzeri hastalarda ülkeler arasında farklılık izlenmekle birlikte, 
polifarmasi sıklığı %40 dolaylarında görüldüğü saptanmıştır. 
Yaşlılarda kronik hastalıkların da arttığı düşünülürse, polifar-
masinden kaçınmak oldukça zor olacaktır. 
Polifarmasi etyolojisinde en sık rol oynayan faktör çoklu ko-
morbiditelerdir. Polifarmasi etiyolojisinde diğer bir önemli 
faktör çoklu hastalığı olan bireylerin farklı uzman hekimlere 
başvuruları sırasında hekimlerin birbirinden habersiz ilaç reçe-
telemeleridir. Bunun neticesinde birden fazla aynı içerikli mua-
dil ilaçların kullanımı dahil çoklu ilaç kullanımı ortaya çıkmak-
tadır. Hekimlerin ilaç yan etkileri veya ilaç- ilaç etkileşimi ile 

ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması, ilaç yan etkisi ile doktora 
başvuran bir yaşlının mevcut şikayetinin yeni bir hastalığa ait 
bir semptom olarak algılanmasına ve o semptomu gidermek için 
yeni bir ilaç reçetelenmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu du-
rum ‘reçeteleme kaskadı’ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca ileri 
yaş, kadın cinsiyet, düşük eğitim seviyesi, huzurevinde yaşama, 
son 6 ayda hastane yatışı, fiziksel ve kognitif yetersizliklerin 
olması, bakıcı yetersizliği, hekimlerin ilaç reçetelemeye ve ilaç 
değişikliğine meyilli olması, hasta memnuniyeti ve tanıdan zi-
yade semptoma yönelik ilaç başlanması da çoklu ilaç kullanımı-
na sebep olan diğer önemli faktörlerdendir.
Uygunsuz ilaç kullanımı sadece ilaç yan etkilerine yol açmaz. 
Aynı zamanda ilaç-ilaç etkileşimine, İlaç-hastalık etkileşimine, 
ilaç uyumsuzluğuna, kalça kırığına, kilo kaybına, düşmeye, 
fonksiyonel ve bilişsel durumda kötüleşmeye, hastaneye yatış-
larda artışa, huzur evine yerleştirilmelerde artışa, ölüme ve ma-
liyette artışa yol açabilmektedir.
Yaşlılarda büyük bir dikkatle kaçınılması veya kullanılması ge-
reken ilaçlar vardır Bunlardan en önemlileri antikolinerjik ve 
sedatif ilaçlardır. Bunlar fiziksel ve bilişsel performansı kolay-
lıkla zedeleyebilirler. Yan etkileri arasında hafızanın zayıflama-
sı, konfüzyon, halüsinasyon, ağız kuruluğu, görmede bulanık-
lık, kabızlık, mide bulantısı, üriner retansiyon, terleme ve taşi-
kardi gösterilebilir, ve bunlar yaşlılar için oldukça zarar verici 
olabilir. Ayrıca, digoksin ve warfarin yaşlılarda oldukça dikkatli 
bir şekilde kullanılması gereken diğer 2 grup ilaçtır.

Yaşlıda potansiyel uygunsuz ilaçlar için çeşitli rehberler ge-
liştirilmiştir. Beer’s kriterleri yayınlanmıştır. Daha sonrasında 
STOPP/START (Screening Tool of Older Person Prescription/ 
Screening Tool of Alert Doctors to Right i.e. Appropriate Tre-
atment) adı verilen bir kılavuz oluşturulmuştur. STOPP kriter-
lerinde antiplatelet ve antikoagulan ilaçlardan, ilaç etkilerinden, 
renal fonksiyonu etkileyen ve antikolinerjik yükü arttıran ilaç-
lardan bahsedilirken START kriterlerinde ise ürogenital sistem 
ilaçlarından, analjeziklerden ve aşılardan bahsedilmiştir. 2019 
yılında Akademik geriatri derneği tarafından TIME kriterleri 
yayınlanmıştır. Toplamda 112 TIME-to STOP ve 40 TIME-to 
START kriteri oluşturulmuştur. TIME kriterlerinde, diğer ya-
yınlanan kriterlerden farklı olarak ilk defa suplemanlardan bah-
sedilmiştir. 
Yaşlıda ilaç kullanımında, kılavuzlar tedaviye yön verme açı-
sından önemli olsa da yaşlı hastaların her birinin mevcut fonk-
siyonel, kognitif ve sosyal durumu, dolayısı ile kırılganlık du-
rumu ve yaşam beklentisi dikkate alındığında, aynı yaşta, aynı 
komorbid duruma sahip iki yaşlıda bile tedavi stratejileri ve 
hedeflerinin farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Amaç her yaşlının kapsamlı geriatrik değerlendirmesinin yapı-
larak, fonksiyonelliği olumsuz etkilemeyen, maksimum fayda 
sağlayan, yan etkiyi minimalize eden, minimum ilaç sayısı ile 
bireye özgü uygun akılcı ilaç tedavisinin planlanmasıdır.
Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ;
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 
tarafından bu yıl yirmibirincisini 
gerçekleştirdiğimiz, Ulusal İç Hastalıkları 
Kongresine hoş geldiniz. 

Ulusal anlamda gerçekleşen en geniş 
katılımlı kongrelerden biri olan, Ulusal İç 
Hastalıkları Kongresinin organizasyonunu 

üstlenmiş olmaktan dolayı Serenas Turizm olarak bir kez daha 

gurur ve heyecan duyuyoruz. 

Kongre sırasında 50’ye yakın kadrolu personelimiz ve 100 
civarında destek personelimiz ile gerek kongre merkezinde, gerek 
Antalya havalimanında, gerekse konaklama otellerinde sizlere 
en iyi hizmeti vermek için her türlü konuda Serenas çalışanları 
olarak, sizlere rahat ve verimli bir kongre yaşatabilmek için 4 
gün boyunca sizlerle olacağız. 

Kongre organizasyonunun yaklaşık bir yıl süren hazırlığında 
değerli yardımlarını ve emeklerini esirgemeyen başta TİHUD 
Yönetim Kurulu olmak üzere, tüm Kongre Düzenleme 

Kuruluna, kongremizde görev alan tüm hocalarımıza, kongreyi 
destekleyen katılımlarıyla kongremizi zenginleştiren ilaç sanayi 
kuruluşlarına ve kongre merkezimiz Titanic Deluxe Hotel ve 
Kongre Merkezi çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Serenas Group olarak, Antalya’nın en güzel köşelerinden biri 
olan Belek’te sosyal ve bilimsel açıdan verimli bir kongre 
geçirmenizi diler, saygılar sunarız.

Sercan Özalp
Sr. Özel Projeler Koordinatörü

Bu sene 21.’sini düzenlediğimiz Ulu-
sal İç Hastalıkları Kongresinin heye-
canını yaşıyoruz. Her kongre bitimin-
de gelecek sene acaba nasıl daha iyi 
program yaparız diye düşünen yöne-
tim kurulundaki arkadaşlarımızla en 
iyisini yapmak için oldukça yoğun 
mesai harcıyoruz. Gerek bilimsel plat-
formda gerekse sosyal programlarda 
uzmanlarımızın tüm sene boyu ha-
tırlayacakları bir kongre yapmak her 

zaman en büyük dileğimiz. Bu senede zengin, doyurucu bilim-
sel programı ve 100’ü aşkın konularında yetkin konuşmacısıyla 
kongremizi yapıyoruz.
Her zaman olduğu gibi kongremizden önce kurslarımız ile prog-

rama başladık. Bu sene kurslarda sayıca artma oldu ve sizlerden 
gelen talepleri de dikkate alarak 5 önemli alanda kurs yapmayı 
uygun gördük. Obezite, temel yoğun bakım, osteoporoz, geriatri 
ve endokrinolojide acil kurslarımız ile uzmanlarımızın istedik-
leri kursa katılmalarına olanak sağladık. Kurslarımız yoğun ilgi 
ve katılımla gerçekleştirildi.  
Bu sene sözlü bildiri oturumlarımızı arttırdık ve 2 başkanın yö-
neteceği oturumlarda uzmanlarımızın bilimsel çalışma yapma 
ve sunma yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlamış olacağız.
İlk oturumu iç hastalıkları uzmanları için önemli olan preopera-
tif değerlendirme konusuna ayırdık. Bu konu ve güncel yakla-
şımlar uzmanlarımızın oldukça işine yarayacağı bilgilerle top-
lantıdan ayrılmalarına imkan sağlayacaktır. Son gün olan pazar 
günü de uyku ile ilgili sorunlar ve diyabet kılavuzlarının ülke-
mize uyarlanması ile ilgili sunumlar gerçekleşecektir.

Kongremizde bu sene 12 uydu sempozyum gerçekleşecektir. 
Ağırlıklı konular diyabet tedavisi, obezite tedavisi, diyabetik 
karaciğer yağlanması, diyabetik retinopati ve hiperlipidemi, de-
mir eksikliği anemisi üzerine olacaktır. Endüstri tarafından ge-
liştirilen ve hizmetimize sunulan ilaçlarla ilgili her türlü detay 
bu toplantılarda tartışılacaktır.
Kongremizde değişik sosyal aktiviteler yer alacaktır. Zengin 
stand alanlarının yanısıra akşam eğlenceleri ve konserler sizler 
için planlandı. 
Doyurucu ve akılda kalıcı bir kongre geçirmeniz dileği ile...
Prof. Dr. Tufan Tükek
Kongre Genel Sekreteri

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bir hastalığın prevalansı, onbinde 5’ten az 
ise, nadir hastalık olarak değerlendirilir. 
Gaucher Hastalığının (GH) prevalansı 
1/50.000 den az olduğu için nadir bir 
hastalıktır. Tedavi şansı olan nadir 
hastalıklarda karşılaşılan en önemli sorun 
tanı konulmada yaşanılan gecikmelerdir. 
GH’de, tanıda gecikme 4-10 yıl arasında 
değişirken, hastalarda tanıdan önce ortalama 

8 hekime başvurduğu çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bunun 
sebebi hekimin tıp eğitimi sırasında, nadir hastalıkları kliniğini 
herşeyi ile tam oturmuş olgular ile öğrenmesidir. Oysa  hekimlik 
yaparken genelde kliniği tam oturmamış olgular ile karşılaşır, ne 
yazık ki çoğu kez hastaya tanıyı geç koyar ve tedavi gecikmesine, 
hastada kliniğin kötüleşmesine sebep olur. Bunu yaşamamak 
için özellikle eğitim sonrası kurslarda veya kongrelerde bu 
konuda deneyimli eğitmenlerin önerdiği tanı “trick”lerini 
yakalamak gerekir. Karaciğer hastalığına eşlik eden hemolitik 
bir anemi olduğunda; Coombs pozitif ise otoimmun hepatiti, 
negatif ise de Wilson hastalığını öncelikle düşünmek gerekir. 
Bunun dışındaki bir neden son derece nadirdir. Bu basit bilgiye 
sahipseniz, tanıdan şüphelenmek, literatür yardımı veya gerekli 
konsültasyonlar ile hastalığın tanısını koymak ve tedaviye 
başlayarak klinik tablonun ilerlemesini engellemek mümkün 
olmaktadır. Nadir hastalıklarda esas sorun tanı gecikmesidir, 
bunu yaşamamak için öncelikle şüphelenmek gerekir.  

Gaucher hastalığında (GH) öykü, 1882 yılında Philippe 
Gaucher’nin, 34 yaşındaki bir kadının otopsisinde, dalağında 
farklı hücreler görmesi ile başlar. Bunu “De L’epithelioma 
de la Rate” adlı tezinde yayınlar. Sonrasında benzer olgular 
ile birlikte hastalık tanımlanmıştır. Zaman içinde hastalığın 
otozomal resessif geçtiği, Gaucher’in gördüğü bu hücrelerin 
glukoserebrozidaz enzim eksikliği nedeniyle, lizozomlarında 
glukozilseramid (glukoserebrozid) biriken doku Makrofajları 
olduğu gösterilmiştir. Genetik mutasyonların tanımlanması, 
öncelikle plasental kaynaklı, sonrasında rekombinant DNA 
teknolojisi ile eksik enzimin üretilmesi ve hastalara kulanılması 
ile de hemen tüm hastalarda tedavi mümkün olmuştur. Ancak 
ilerlemiş ve fibrotik gelişim ile geriye dönüşümü mümkün 
olmayanlarda, karaciğer, kemik, kemik iliği vb. gibi organ 
bulgularında gerileme olamamaktadır. 
Gaucher hastalığının 3 klinik tipi bilinir. Dahiliye pratiğinde 
nonnöropatik form olan Tip1 Gaucher Hastalığı hemen tüm 
olguları tanımlar. Tip1 GH klinik bulgularında; hemen daima 
splenomegali ve trombositopeni mevcuttur. Anemi, kemik 
ağrıları da eşlik ediyorsa; her hekim mutlaka ayırıcı tanıda 
düşünmelidir. Gaucher hücreleri farklılaşmış doku makrofajları 
olup retikuloendotelyel sistemde birikir ve kütle etkisi ile 
organ disfonksiyonlarına neden olur. Ancak son dekadlarda 
bilinmektedir ki; bu makrofajların lizozomal aktivasyonlar 
ile salgılanan sitokin ve enzimler kliniğin infiltrasyonun 
yarattığından daha zengin olmasına neden olur. 

Splenomegali ve sitopeni (özellikle trombositopeni) 
olan hastalarda öncelikle hipersplenizm düşünülmelidir. 
Hipersplenizme neden olan tablo çoğunlukla portal 
hipertansiyon, geri planda da hematolojik maliniteler veya  daha 
nadir durumlardır. Hipersplenizm çoğu kez portal hipertansiyona 
(PH) bağlıdır. Klinik olarak PH tanısı için splenomegali, assit ve 
kolateral dolaşımdan (özofagogastrik varisler, hemoroidler,..) 
ikisinin varlığı yeterlidir. PHda hemen daima hipersplenizm 
saptanır. Pratikte splenomegalisi olan olgularda öncelikle 
portal hipertansiyon düşünmek ve kemik iliği gibi invazif 
girişimlerden önce gastroskopi ile varis aramak daha uygundur. 
Eğer varis var ise olguyu portal hipertansiyon olarak ileri 
tetkik için hepatologa, yok ise de hematologa yönlendirmek 
son derece pratik bir yaklaşımdır. PHsiz hipersplenik olgularda 
Gaucher hastalığı mutlaka akla gelmeli, eğer total, LDL ve 
HDL kolesterol, B12 vitamin ve pıhtılaşma faktör düzeylerinde 
(klinikte kolay morarma) düşüklük, yanısıra ferritin, trigliserit ve 
gammaglobulin düzeylerinde yükseklik gibi basit (ulaşılabilir) 
biyokimyasal tetkikler eşlik ediyorsa kuvvetle şüphelenmek 
gerekir. Sonrasında kuru kan veya lökosit enzim düzeyleri 
ve genetik mutasyon analizleri ile tanı tetkikleri tamamlanır.  
Tedavi tanı konulan hastalarda substrat azaltıcı veya enzim 
replasman tedavisi ile planlanır. 
Prof. Dr. Kadir Demir
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenterohepatoloji BD 

YAŞLI HASTADA DAHİLİYEDE İLAÇ KULLANIMINA YAKLAŞIM

HEMATOLOJİDE TEDAVİDE GEÇ KALINMAMASI GEREKENLER - GAUCHER HASTALIĞI



10 Ekim 2019, Perșembe – Saat 21:00
Titanic Deluxe Hotel / Eternity Bar

TİHUD Yönetim Kurulu

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi kapsamında
düzenlenecek olan konserimizde sizleri de

aramızda görmekten mutluluk duyarız..

GRUP MEGA BAND
Açılış Kokteyli 

Polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı 
yaşlılarda görülen sorunların en 
önemlilerindedir biridir. Yaşlı hastaların 
yaklaşık 1/3’ünde, sağlık kurumuna başvuru 
sebebinin altında uygunsuz ilaç kullanımı 
(UİK) yatmaktadır.  Bir ilaç birey için 
kabul edilemez yan etki profiline sahipse, 
eş zamanlı kullanılan ilaçlarla veya mevcut 
hastalık/ sorunlarla olumsuz etkileşimi 
varsa, daha güvenli/kolay kullanılabilen 

bir alternatifi varsa veya kullanım endikasyonu olmamasına 
rağmen kullanılıyorsa “uygunsuz ilaç kullanımı” olarak 
nitelendirilir. Ayrıca gerekli olan ilaçların kullanılmaması 
ve etkin olmayan dozda ilaç kullanımı da “uygunsuz ilaç 
kullanımı” olarak tanımlanır. Her iki durum da yaşlılarda sık 
görülür.  

Yaşlılarda ilaç tedavisinin iyileştirilmesine yönelik tüm 
dünyada değişik stratejiler üzerinde çalışılmaktadır. Yaşlılarda 
uygunsuz ilaç kullanım kriterleri olarak adlandırılan, 
gerek ABD menşeli gerekse Avrupa menşeli bazı kriterler 
toplulukları oluşturulmuştur ve UİK kullanımını azalttıkları 
gösterilmiştir. Ancak yurtdışı kriterler, genel anlamda 
yardımcı olmakla birlikte, ülkeler arasında reçeteleme 
pratiklerindeki ve piyasada mevcut olan jenerik ilaçlar 
arasındaki farklılıklar ve güncellenmelerini takiben ortaya 
çıkan yeni bilgiler nedeniyle ülkemiz pratiğinde sınırlı faydalı 
olmaktadır. Buradan yola çıkarak Akademik Geriatri Derneği 
Akılcı İlaç Çalışma Grubu önderliğinde Türkiye’de alanında 
uzman ve yaşlı hasta klinik pratiğinde deneyimli öğretim 
üyelerinin geniş katılımı ile “Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç 
Kullanım Kriterleri (Turkish Inappropriate Medication Use in 
the Elderly)-(TIME Kriterleri)” oluşturulmuştur. Çalışmaya 4 
ayrı İç Hastalıkları Bilim Dalı ve 12 ayrı Anabilim Dalından 

toplam 49 eksper (danışman) öğretim üyesi ve 23 çalışma 
grubu öğretim üyesi katılmıştır. Çalışma sonunda 112 adet 
uygunsuz ilacın kesilmesine yönelik kriter (TIME to STOP 
kriterleri) ve 41 adet endike olan ilacın başlanmasına yönelik 
kriter (TIME to START kriterleri) olmak üzere 153 adet TIME 
kriteri oluşturulmuştur. Konferansımızda, TIME kriterleri 
arasından ülkemiz pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız, 
hekimler olarak arada kalabildiğimiz bazı yanlış yapılan 
uygulama örnekleri, doğru uygulama önerileri ve önerilen 
tedavi uygulamaları üzerinde durulacaktır. Konferansımızın, 
yaşlı hastaların tedavi ve izleminde önemli rol alan tüm iç 
hastalıkları hekimlerinin günlük pratik uygulamalarında 
faydalı ve yol gösterici olmasını bekliyor, heyecan ve hevesle 
sizleri konferansımıza davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Gülistan Bahat
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı  

PRATİKTE TIME KRİTERLERİ: YAŞLI HASTAMIZDA HANGİ İLAÇLARI KULLANALIM, HANGİLERİNİ KULLANMAYALIM?

 

SALON A 

Saat 17:30 - 18:15

Konuşmacılar:

Dr. Kerim GÜLER
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. İhsan ERTENLİ
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri

Dr. Tufan TÜKEK
Kongre Genel Sekreteri

KONGRE AÇILIŞ PROGRAMINA BEKLİYORUZ


