DERNEK

“Amacımız solunum
sağlığı konusunda
farkındalığı artırmak”
Kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Akademik Solunum Derneği, solunum ile
ilgili tüm hekimlerde ve toplumda solunum sağlığı ve hastalıkları konusunda
farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, derneğin
gelecekteki hedeflerini ve gerçekleştireceği projeleri M.I.C.E. Dergi ile paylaştı.
Konularında kanaat önderi olan
20’nin üzerinde farklı
uzmanlık dalından
50’nin üzerinde öğretim üyesinin katkısı
ile kurulan Akademik
Solunum Derneği
yaklaşık 10 aylık bir
geçmişe sahip. Buna
rağmen birçok önemli
projeyi başarıyla hayata geçiren Akademik
Solunum Derneği,
yenileri için de durmaksızın çalışıyor.
Dernek Başkanı Prof.
Dr. Bülent Tutluoğlu,
Akademik Solunum
Derneği’ne ilişkin sorularımızı yanıtladı.
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“BİZİM İÇİN DİSİPLİNLER ARASI
İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”
Akademik Solunum Derneği ne gibi etkinlikler yapıyor, neyi hedefliyor?
Derneğimizin kısa sürede başarıya ulaşarak
solunum alanında en çok üyeye sahip ve
Türkiye’nin en büyük derneği olmasını hedefliyoruz. En büyük amacımız sadece göğüs
hastalıkları branşında değil solunumla ilgili
tüm hekimlerde ve toplumda solunum sağlığı
ve hastalıkları konusunda farkındalığı arttırmaktır. Bu nedenle derneğimizi diğer derneklerden ayıran en önemli özelliği disiplinler
arası iş birliğine önem vermesi olacaktır. Bu
amaçla çok sayıda ana bilim dalı, bilim dalı ve
dernekle iş birliği yapmanın temellerini attık.
Derneğimiz gerek göğüs hastalıkları gerekse
de göğüs hastalıkları ile yakın iş birliğinde
olan diğer camialarla birlikte başarılı bilimsel
iş birliği ve projelere imza atacaktır.
Derneğiniz, toplumu bilgilendirme çalışmalarını hangi projelerle yürütüyor?
Özellikle sigaranın zararları ve sigara bırakmayı teşvik konusunda afiş, duyuru gibi
malzemeler dağıtıyoruz. 31 Mayıs 2012’de
Sigarasız Yaşam Sempozyumu adı altında bir
sempozyum yaparak, sigaranın yol açmakta
olduğu sağlık problemleri ve sigara bırakma
yöntemleri üzerine aydınlatıcı bilgiler vermek
ve tartışmak imkânı bulduk. 2013 yılında da
bu faaliyetlere devam etmenin yanı sıra “Doğru Nefes Alma Teknikleri” ile ilgili bir kampanya başlatmak için çabalarımız sürmektedir.

DOĞU AVRUPA KONGRESİ’NE
DOĞRU…

RÖPORTAJ: Sezer Sertçetin
FOTOĞRAFLAR: Merve Doğruer
Akademik Solunum Derneği’nin gerçekleştirdiği projeler nelerdir?
Nisan 2012 tarihinde Harbiye Askeri Müze’de
düzenlenen 1.Solunum Okulu ile multidisipliner yapısına vurgu yapan başarılı bir
organizasyona imza atmıştır. 130 katılımcı ile
gerçekleşen bu toplantıda 28 öğretim üyesi
bilimsel programda yer almış ağırlıklı olarak
farklı sistemlerin solunum sistemi hastalıkları
ile ilişkisi ele alınmıştır.
20-23 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya

“Derneğimizin kısa sürede başarıya ulaşarak solunum alanında en çok üyeye sahip ve Türkiye’nin
en büyük derneği olmasını hedefliyoruz.”

Adam&Eve Hotel’de Türk Kulak Burun Boğaz
ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı ve Dermatoloji
Akademisi ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen
Alerji Akademisi Toplantısı’nda Astım-RinitDermatit konuları ele alınmıştır. Türkiye’de
3 farklı dalın bir araya gelip düzenlediği ilk
organizasyonlardan biri olarak başarılı bir iş
birliğinin temelleri atılmıştır.
31 Mayıs 2012 tarihinde Sigarasız Dünya
Günü nedeni ile yapılan toplantıda 24 Öğretim üyemiz bilimsel programda yer almıştır.

Toplumumuzun 1 numaralı düşmanı olan
sigaranın değişik sistemlere olumsuz etkileri
toplantıda başarılı bir şekilde vurgulanmıştır.
27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında Kıbrıs’ta
gerçekleştirilen Akademik Solunum
Kursları’nda 14 farklı konuda pratiğe yönelik
kurslarımız yer almıştır. Gerek katılımcılar
gerekse de kurs veren öğretim üyelerimiz son
derece dinamik geçen kurslarımıza katılmış
olmaktan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile
getirmişlerdir.

Uluslararası platformda Akademik
Solunum Derneği’nin konumu nedir?
Kurulduğumuzdan bu yana 10 ay geçmiş
olmasına rağmen birçok komşu ülke ve
Avrupa’nın değişik ülkelerinin göğüs hastalıkları dernekleri ve üniversite klinikleri ile çok iyi
ilişkiler kurduk. Romanya Göğüs Hastalıkları
Derneği, Çek Göğüs Hastalıkları Derneği,
Gürcistan Göğüs Hastalıkları Derneği,
Makedonya, Bosna Hersek Göğüs Hastalıkları Dernekleri ile yakın ilişkilerimiz mevcut.
Bunun haricinde birçok üniversite kliniği ile
birebir ilişki kurduk. 2013 yılı 20-23 Nisan tarihlerinde Makedonya’da Makedonya Göğüs
Hastalıkları Derneği ile ortaklaşa yapılacak
olan “Az Bilinen Yönleriyle KOAH” toplantımız

“Birçok ülke ile temas
halindeyiz. Uluslararası
Danışma Kurulu’muzda bu
ülkelerden tanınmış öğretim
üyeleri yer almakta.”
ve 6-9-Haziran 2013’de Gürcistan’da Gürcistan Göğüs Hastalıkları Derneği ile ortaklaşa
olarak yapılacak “Astım–Alerji” konulu
toplantılarımız mevcut. Ayrıca Kasım 2013’de
Azerilerle ortaklaşa Bakü’de yapacağımız
“Astım KOAH Tedavisi’nde Yenilikler”, Aralık
2013’de Ekaterinburg’da yapacağımız “Kronik Öksürük” temalı toplantılarımız mevcuttur.
Bu alanda uluslararası bir dernek mevcut
mu? Mevcutsa uluslararası kongreyi ülkemize getirmek için çalışmalarınız var mı?
Bu çalışmaları hangi kuruluşlar ile beraber
yürütüyorsunuz?
Bahsettiğim gibi birçok ülke ile temas halindeyiz. Uluslararası Danışma Kurulu’muzda
bu ülkelerden tanınmış öğretim üyeleri yer
almakta. Eğer ekonomik ve siyasi koşullarda
olağanüstü değişiklikler yaşamazsak 2014
yılında İstanbul’da göğüs hastalıkları konu-

sunda bir Doğu Avrupa Kongresi yapabileceğimizi şimdiden müjdeleyebilirim.
20 – 23 Nisan 2013 tarihleri arasında
gerçekleştireceğiniz “Az Bilinen Yönleriyle KOAH” organizasyonunuz hakkında
bilgi verir misiniz? Kongre organizatörü ile
gerçekleştirdiğiniz hazırlık süreçlerinden
bahseder misiniz?
Makedonya Göğüs Hastalıkları Derneği ile
ilişkilerimiz derneğimizin kuruluş aşamalarından itibaren başladı. 2011 Aralık ayında
Dernek Başkanları Prof. Dr. Tome Stafanovski Türkiye’ye geldi. Ayrıca Üsküp’te bir gün
süren bir toplantı yaptık. Bunun sonucunda
Ohrid’de KOAH konusunda bir toplantı
gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Toplantıya
90 kadar Makedon doktor, 50 kadar da Türk
hekimin katılımını bekliyoruz. Toplantımız
göğüs hastalıkları uzman ve asistanları, iç
hastalıkları uzmanları ve aile hekimlerine
hitap edecek şekilde bir bilimsel içeriğe sahip
olacaktır. Ayrıca Türkiye’den gidecek katılımcılar dilerlerse KOAH’la ilgili olmak üzere olgu
ve gözlemlerini bizimle paylaşabilecekler. Bu
katkılar ayrı salonda tartışılacak ve bilimsel
programda katılımcılarımızın isimlerine yer
verilecektir.
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