11 Ekim 2018, Perşembe

DEĞERLİ KONUKLARIMIZ, SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM;

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
(TİHUD) tarafından düzenlenen 20.
Ulusal
İç Hastalıkları Kongresi’ne
hoşgeldiniz.

küçümsenmeyecek pek çok toplantı ve kongre ile iç hastalıkları
camiası sık sık bir araya gelmektedir. İç hastalıkları camiasının
yurt dışı kurum ve kuruluş¬larla bağlantısı gelişmiş ve ortak
toplantılar düzenlenmiştir.

Güzel memleketimizin bu cennet
köşesinde bir kez daha beraberiz.
Dün gibi başladığımız bu kongreye başlayalı 20 yıl olmuş.
Derneğimizin kuruluş amacı iç hastalıkları uzmanlarını bir
çatı altında toplamaya çalışmaktı. Bunu da başardığımız
inancındayım. Ekonomik olumsuzluklara rağmen bu sene de
2500’den fazla katılımcının olduğu kongreyi gerçekleştirmemiz
bunun en güzel kanıtıdır. Kongremizde, en önemli amacımız,
iç hastalıkları konusunda bilimsel gelişmeye katkı sağlamak,
kurumsal birliktelik ve dayanışmamızı artırmaktır.

Hem katılımcı sayısı hem de bilimsel içeriği çok zengin
olan kongremizin programını sizlere sunmaktan büyük
mutluluk duymaktayız. Program oluşmasında 2018 yılında
kılavuzlarda olan değişiklikleri sizlere aktarmanın yanı sıra,
sık karşılaştığımız 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 olmaktan 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

Bu kongrenin, bunların gerçekleştirilmesine ve iç hastalıkları
hekimleri arasında zaten var olan samimi ilişkilerin
ge¬liştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Bundan sonra
da dernek olarak, üyelerimizin değerini artırmaya yönelik her
türlü gayret ve çalışmanın içerisinde olacağımızı ve bu süreci
yine sizler ile el ele vererek gerçekleştireceğimizi bilmenizi
isterim.
İç hastalıkları uzmanlığı yükü ve riskleri oldukça ağır bir
disiplindir ve günümüzde bu disiplini zorlaştıran birçok
olumsuz faktör vardır. Buna rağmen, her yıl bilimsel düzeyleri

Artık kongremizin klasiği haline gelen, yirmi 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
endokrin, Yoğun bakım ve Acil kursu büyük ilgi gördü. Burada
katkı sağlayan tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür
ederim.

Derneğimiz başta iç hastalıkları uzmanlarının haklarını
korumak üzere her platformda gayret etmekte ve fikirlerini
ortaya koymaktadır. Hepinizin çok iyi bildiği bazı derneklerce
tetiklenen diyabet ilaçlarını yazabilmemiz kısıtlanmıştır. Bu
konuda gerek bakanlıkla yaptığımız görüşmeler ve hukuki
yönden hakkımızı aramamız sonuçlarını lehimize olarak
çok yakın zamanda gösterecektir. 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 Başkanı

20. ULUSAL KONGRE KURSLARLA BAŞLADI
Yüksek katılımcı sayısıyla düzenlenen İç Hastalıkları Kongresi Kurs Programı, bu yıl 3 ana başlıkta gerçekleşti. Yoğun ilgi gören ve
Dr. Tufan Tükek koordinatörlüğünde düzenlenen “Acil Dahiliye ve Yoğun Bakım Kursu”; Dr. Kubilay Ükinç koordinatörlüğünde
düzenlenen “Tiroid Kursu”; Dr. Melda Türkoğlu ve Dr. Defne Altıntaş’ın koordinatörlüğünü yaptığı “Mekanik Ventilasyon
Kursu” katılımcıları; gün boyu devam eden oturumlarda bilgilerini güncelleme imkanı buldular.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
20.
Ulusal
İç
Hastalıkları
Kongresi’nde 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 16 panel ve
21 konferans, 58 adet seçilmiş sözlü sunumun yer aldığı 10 sözlü

bildiri oturumu ve 12 adet uydu sempozyum yer almaktadır.
Kongremizde sergilenmek üzere gönderilen, bilimsel kurul
tarafından değerlendirilen ve seçilen 340 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,
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bilimsel Kurulu ve kongre
düzenleme kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bu konuda büyük

TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

tartışıldı. Ardından solunum yetmezliği gelişen hastalarda
invaziv mekanik ventilasyon endikasyonları ve uygulama
sırasında bilinmesi yararlı noktalar üzerinden geçildi. Mekanik
ventilasyonun kendisinin bir tedavi yöntemi olmadığı, altta
yatan sorun çözülünceye kadar solunumu desteklemek için
kullanılan bir sistem olduğu Doç. Dr. N. Defne Altıntaş
tarafından vurgulanarak hasta izleminde dikkat edilmesi
gerekenler ve oluşabilecek komplikasyonlar anlatıldı. Doç. Dr.
Melda Türkoğlu tarafından solunum yetmezliği kontrol altına
alınıp, tedavisi tamamlanan, artık ventilatör ihtiyacı kalmayan
hastanın ventilatörden ayrılması süreci konusunda katılımcılar
bilgilendirildiler. Öğleden önceki son konuşmada, Doç. Dr.
Ezgi Özyılmaz, entubasyon ve invaziv mekanik ventilasyona bir
alternatif olan non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Non-invaziv mekanik
ventilasyonun tercih edilmesi gerektiği hasta grupları ve tedavi
başarısı için dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

Yoğun bakımlar, uygulanan
organ destek tedavileri ve
güncel yaklaşımlar ile önceden
kaybedilmekte olan hastaların,
günümüzde yeniden yaşama
tutundukları
ünitelerdir.
Ülkemizde
‘Yoğun
Bakım
Uzmanlığı’ ilk kez 2002 Tıpta
Uzmanlık tüzüğünde diğer ana
dallar yanı sıra, İç Hastalıkları
Anabilim Dalının da bir yan dalı olarak tanımlanmıştır.
Hızlı gelişmekte olan bir dal olmakla beraber, henüz istenen
sayıda yoğun bakım uzmanı bulunmamaktadır. Bu nedenle
de yoğun bakım uzmanı olmayan merkezlerde iç hastalıkları
uzmanlarının da yoğun bakımlardaki hastaların takiplerinden
sorumlu olmaları, iç hastalıkları uzmanlık eğitiminin bir parçası
olarak bazı temel yoğun bakım yaklaşımlarının bilinmesi
gerekmektedir.
İşte bu noktada, ‘Temel Mekanik Ventilasyon Kursu’ iç
hastalıkları uzmanlarına yoğun bakımın temel konularından
biri hakkında bilgilerini güncelleme, yenilikleri tartışma ve iç
hastalıkları asistanlarına da hızlı bir bilgi aktarımı sağlanması
amacıyla planlandı.
Kursun ilk oturumunda, Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz tarafından
hem akut solunum yetmezliği hem de hastanelerde belki de
en sık uygulanan ancak en az konuşulan tedavi olan ‘oksijen
tedavisi’ konularında dikkat edilmesi gereken noktalar

Yoğun geçen öğleden önceki oturumların ardından, öğleden
sonraki pratik uygulama saatlerinde katılımcılar non-invaziv
ve invaziv mekanik ventilasyon uygulamalarını cihazlar
üzerinde konuşmacılar ile tartışma ve sorularını sorma fırsatını
yakaladılar.
Doç. Dr. Defne Altıntaş

Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

Doç. Dr. Melda Türkoğlu

Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

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
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde 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

TİROİD KURSU
Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri bu yıl 20. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi bünyesinde gerçekleştirilen
TİROİD KURSU’nda ağırlamaktan
memnuniyet duyduk.
Yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz
kursta, tiroid hastalıklarına ilgi duyan ve bu hastalıkların
tanı ve tedavisine çalışan tüm hekim arkadaşlarımız ve
bilim insanları ile biraraya gelip, Tiroid Hastalıklarını
Vakalar eşliğinde anlamaya ve çözmeye çalıştık.
Konuşmacı ve danışman hocalarımızın hepsi alanında
uzman ve uzun yıllardır Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları alanında eğitim vermiş ve araştırmalar
yapmış Endokrinolog Öğretim Üyelerinden oluşmaktadır.
Bu kursun vakalar eşliğinde tiroid hastalıklarının tanı
ve tedavisindeki son gelişmelerle beraber kapsamlı bir
güncelleme sağladığına inanıyoruz.
Kurs Eğitimcileri adına,
Prof. Dr. Kubilay Ükinç

İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ünitesi

20. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ-HEMŞİRELİK OTURUMLARI PROGRAMI
Türk
İç
Hastalıkları
Uzmanlık Derneği (TİHUD)
bünyesinde
Hemşirelik
Çalışma Grubu her yıl düzenli
olarak ulusal iç hastalıkları
kongresi kapsamında gerek
klinik gerekse akademik
alanın bir araya geldiği
‘’Hemşirelik Oturumlarını’’
düzenlemektedir. Bu yıl İç
Hastalıkları Kongresinin 20.yılını gerçekleştiriyor olmanın
büyük 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.
Bu yıl da Hemşirelik programında yer alan konular titizlikle
ve alandaki profesyonellerin önerilerini dikkate alarak güncel
gereksinimleri karşılayacak şekilde kongre düzenleme kurulu
tarafından oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye genelindeki
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışan akademisyen ve
klinisyenlerin kongre programında tartışılmasını önerdikleri
konuları, en çok talep gören ve alanda öncelikli sorun
oluşturanlar dikkate alarak program içeriği oluşturulmaktadır.
Her yıl olduğu üzere bu yıl da 20.sini gerçekleştirdiğimiz
kongremiz ilk gün gerçekleştirilen kurs programı ve güncel
iç hastalıkları hemşireliği konularına yönelik konferans ve
paneller ile birlikte 4 gün sürecektir. Son 3 yılda programımızda
başlatmış olduğumuz ve yoğun ilgi gören «Kanıta Dayalı
Uygulama Örnekleri» başlıklı konferans serimiz bu yıl da
alandaki önemli sorunlara çözüm getirecek çalışma örnekleri
ile devam edecektir.
Kurs programımız kapsamında Dr. Sevinç Kutlutürkan ve Dr.

Zehra Gök Metin’in koordinatörlüğünde yürütülen “Farkındalık
Temelli Zihin-Beden Uygulamaları Kursu” başarılı bir şekilde
etkin bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılara
ve kursun yürütülmesinde emeği geçen konuşmacılara
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongremizin hemşirelik bilimsel programı kapsamında;
“ICN 2018 Teması: Hemşireler ‘Sağlık Bir İnsan Hakkıdır’
Söylemine Öncü Bir Sestir” Bakış Açısıyla Kronik
Hastalıklar”,
“Dijital Çağda Sağlık Okur-yazarlığının Değişen Anlamı”,
“İkinci Beyin: Mikrobiyata Kapsamında Bağırsakla İlgili
Hastalıklara Yaklaşım”,
“Nörolojik Hastalıklarda Disfaji Yönetimi”,
“Biomass Maruziyeti ve KOAH İlişkisi”,
“D Vitamini İlişkili Hastalıklar ve Öneriler” başlıklarından
oluşan 6 konferans gerçekleştirilecektir.
Ayrıca farklı üniversite ve hastanelerden 14 konuşmacının yer
aldığı; “Ülkemizde Evde Bakım Hizmetindeki Gelişmeler”,
“Kronik Hastalıklarda Bakım ve Yönetim”,
“Metabolik Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi”,
“Geriatri Hastalarında Bilişsel Bozukluklar ve Yönetimi”,
“Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlarda Rehberlere Dayalı
Öneriler”,
“Onkoloji Hemşireliğinde Yeni Hedef Tedaviler: İmmünoterapi”
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 yıllar 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
Derneği’ne ve kongremize gösterilen ilgi için tüm katılımcılara
teşekkür ediyor, verimli bir kongre geçirmemizi diliyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Nuran Akdemir
Hemşirelik Programı Düzenleme Kurulu Başkanı

YAŞLIDA ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI
Yaşlılar kronik hastalıkların fazlalığı
ve geriatrik sendromların sıklığının
giderek artması nedeniyle en fazla
ilaç kullanan grubu oluşturmaktadır.
Gençlerle
karşılaştırıldığında,
yaşlılarda ilaçlarla ilgili istenmeyen
etkiler görülme riski de daha yüksektir.
Yaşlıda yeni gelişen semptom veya
bulguların yaklaşık 1/3’ünden ilaçlar
sorumludur.
Geleneksel olarak polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) uzun süreli
4-5 veya daha fazla ilaç kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır.
İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Polikliniğine başvuran ve toplum
içinde yaşayan erkek hastaların ortalama 4,6 ilaç (0-19 arasında
) kullandığı; %7.9 hastanın 10’dan fazla ilaç kullandığı;
polifarmasi (>4 ilaç) oranının ise %55.3 olduğu görülmüştür.
Kadın hastalarda ise kullanılan ortalama ilaç sayısı 4,8 (0-19
arası); 10’dan fazla ilaç kullanımı oranı %10,5 ve polifarmasi
(>=4 ilaç) oranı ise %63,2’dir. Ülkemizde bakımevi sakinlerinin
ortalama 7,1 (0-18 arası) ilaç kullandığı saptanmıştır.
Yaşlılarda ilaç yan etkilerinin görülme sıklığı artmıştır. Yaşa
bağlı fizyolojik değişiklikler, ilaç uyumunun bozulması,
ilaç metabolizmasında değişiklikler (farmakokinetik ve
farmakodinamik değişiklikler), yaşlanma ile yedek kapasitenin
azalması, kırılganlık, disabilite, multimorbidite, komorbidite,
bakım verenlerle ilgili faktörler, polifarmasi ve ilaç-ilaç
etkileşimi bundan sorumlu faktörlerdir. Ambulatuar yaşlıların
%35’inde, bakımevi sakinlerinin ise yaklaşık 2/3’ünde ilaç yan
etkileri görülür. Yaşlıda hastane başvurularının %30’u ilaç yan

etkisi ile ilişkilidir. İlaç yan etkisi nedeniyle hastaneye yatış ve
ölüm riski yaşlıda 4 kat fazladır.
Gereksiz ilaç kullanımı, yan etkiye neden olacak ilaçların
kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimi ve ilaç- hastalık etkileşimine
dikkat edilmemesi, aynı gruptan ilaçların birlikte kullanımı,
fazla dozda ilaç kullanımı ile gerekli ilacın kullanılmaması ya da
etkin olmayan dozda ilaç kullanımı “Uygunsuz İlaç Kullanımı
(UİK)” olarak kabul edilir.
Yaşlıda polifarmasi ve UİK’nın nedenleri arasında çoklu
hastalıkların varlığı, farklı hekimlere başvuru (aynı şikayet için
eş zamanlı farklı ilaç kullanımı), reçeteleme kaskadı, hastanın/
yakınlarının hekimden ilaç beklentisi veya yaşlıda yan etki
korkusu ve faydasının sınırlı olacağı öngörüsüyle endike ilacın
başlanmaması sayılabilir.
UİK kognitif bozukluk ve deliryum, kilo kaybı, malnütrisyon,
düşme ve kalça kırıkları, üriner inkontinans, fonksiyonel
bozukluk, immobilite, bakım ihtiyacı, yaşam kalitesinde
düşüş, tedaviye uyumun bozulması, hospitalizasyon, sağlık
maliyetlerinde artış ve hastanın kaybına kadar giden birçok
olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.
Klinisyenlerin yaşlı hastalarda ilaç anamnezine daha fazla
önem vermeleri gerekmektedir. Hastanın kullandığı tüm
ilaçları her vizitte görmeli, hastaya önerilen tedavilerle
karşılaştırmalıdır. Mevcut ilaç tedavi şeması her bir ilaç için
gözden geçirilmelidir. Tedavi için ilaç endikasyonunu dikkatli
koyulmalıdır. İlaçların uygun olup olmadığını irdelemeli, daha
güvenli ilaç alternatiflerini araştırmalıdır. Minimum etkin doz
belirlenmelidir. İlaç kullanım zamanlaması, yan etki-toksisite

riski, potansiyel ilaç etkileşimi değerlendirilmelidir. Hastanın
tanıları ile tedavilerini eşleştirmek gereksiz ilaçları çıkarma
şansı sağlayabilir. Yeni gelişen veya kötüleşen bir semptomu
“aksi ispat edilene kadar” ilaç yan etkisi olarak kabul etmek
en doğrusudur. Hastayı ve bakım vereni ilaçların muhtemel sık
“yan etkileri” konusunda bilgilendirmek çok yararlı olacaktır.
Yararlı olması beklenen ilaçlar kullanılmalı, yararı kuşkulu ve
hayati olmayan ilaçları kullanmaktan sakınılarak yan etkilerinin
riskinden kaçınılmalıdır. Unutulmaması gereken önemli bir
yanlış da gereken ilacı kullanmamaktır.
Bu konularda yardım almak üzere, riskli ilaçları belirten,
akılcı ilaç kullanımı konusunda yardımcı olan Beers kriterleri,
STOPP ve START kriterleri, CRIME kriterleri gibi listeler
mevcuttur. İlaç etkileşimleri, riskleri konusunda hekimi uyaran,
daha güvenilir seçenekler önerebilen bilgisayar destekli
yardımcı programlar geliştirilmiştir. Bu konudaki en büyük
sıkıntı önerilerin genellikle tek hastalık temelli yaklaşımla
hazırlanmış olmasıdır; hipertansiyon ve diyabet gibi yaşlılarda
da çok sık olan hastalıklarla ilgili öneriler bile böyledir. Standart
öneriler kırılgan ve çoklu hastalığı olan yaşlılar için uygun
değildir. Kırılgan yaşlılar için tedavi hedeflerinin farklı olduğu
hatırlanmalıdır.
Eski hekimler ilaç yazdıkça prestij kazanmaktaydılar;
günümüzün hekiminin başarısı belki de yaşlı hastanın kullandığı
ilaç sayısını azaltmaktan geçiyor.
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Geriatri BD.

HIV TEDAVİSİ VE KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ
HIV enfeksiyonu tedavisinde hastalığın
yayılımı ile ilgili araştırmaların yapılması
ve yayılan faktörlere engel olabilecek
tedbirlerin alınması atılacak ilk adım
olarak gösterilmektedir. Dünyada HIV’in
artma nedenleri arasında, damar içi ilaç
kullanımı alışkanlığının artması ve gerekli
kontrollerin yapılmaması yer almaktadır.
Türkiye’de damar içi ilaç kullanımından
kaynaklı artışın düşüktür, ancak farkındalığın az olması ve
önleme tedbirlerinin alınmaması nedeni ile epidemiyolojik bir
artış söz konusudur.

HIV günümüzde artık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavide
hastanın yaşı önemlidir. 50 ila 70 yaş arasındaki hasta ile 2030 yaşlarındaki hastanın sağlık altyapısı aynı değildir. İleri
yaşta şeker hastalığı, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kolesterol

düzeyleri ve osteoporoz artmaktadır. Yaşı faktörünün yanı sıra
HIV, birincisi kronik inflamasyon yapmaktadır. Bu, bütün bu
hastalıkların önemli sebeplerinden biridir ve hastalıklar daha
hızlı ilerler. İkincisi HIV tedavisi için verdiğimiz ilaçların
yan etkisi olarak bu hastalıklar oluşabilmektedir. Yüksek
tansiyon, kolesterol yüksekliği, kemik erimesi, kalp ve böbrek
yetmezliği gibi durumlar, HIV pozitiflerde hem daha erken
başlamış olmakta, hem de 40-50 yaşındakilerde daha şiddetli
seyredebilmektedir. O yüzden sadece enfeksiyonu tedavi etmek
değil, bu kronik hastalıkları da yönetmek gibi yeni bir tablo
karşımıza çıkmaktadır.

HIV virusu ile infekte kişilerde belirti ve bulgular asemptomatik
taşıyıcıdan multisistemik bir hastalığa (AIDS) kadar geniş bir
spektrum gösterir. İlerlemiş AIDS’te halsizlik, zayıflama, hayatı
tehdit eden infeksiyonlar ve atipik kanserler izlenir. HIV ile
infekte hastalarda böbrek hastalığı insidansı % 2-10 arasında

bildirilmiştir. Bu hastaların bir kısmında son dönem böbrek
yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği görülmekte ve hastalara
diyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği
olan hastalara kan transfüzyonu, renal transplantasyon, iğne
batması veya cinsel temas ile de HIV infeksiyonu bulaşabilir.
Diyaliz ünitelerinde, HIV infeksiyonu olan hastalarda, genel
dezenfeksiyon kuralları yeterlidir. HIV infeksiyonu olan
hastalarda uygulanması gereken diyaliz tedavisi konusunda
tartışmalar sürmektedir; hemodiyaliz ve periton diyalizi
rahatlıkla uygulanabilir. Ancak ev diyalizi ile hastalığın diyaliz
personeli ve diğer hastalara bulaşma riski azaltılabilir. Periton
diyalizi uygulanıyor ise peritondan boşaltılan diyalizatın
infeksiyonu bulaştırma potansiyeli taşıdığı unutulmamalıdır.
Prof. Dr. Mustafa Arıcı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARINI DOĞRU TANIYABİLİYOR MUYUZ?
Her hekimi ilgilendiren bazı önemli temel
konular vardır. Asit-baz dengesi bozuklukları bunlardan biridir. Günlük pratikte asit-baz
bozukluğu olan hastalarla oldukça sık karşılaşmaktayız. Bu konuyu yeterince kavrayabilmiş olan bir hekim, doğru tanı ve tedavi
ile birçok hastanın hayatını kurtarabilir. Ne
yazık ki, genellikle hekimler arasında asit-

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ;
Türk
İç
Hastalıkları
Uzmanlık
Derneği tarafından bu yıl yirmincisini
gerçekleştirdiğimiz , “Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi’ne hoş geldiniz.
Ulusal anlamda gerçekleşen en geniş
katılımlı kongrelerden biri olan, Ulusal İç
Hastalıkları Kongresi’nin organizasyonunu
üstlenmiş olmaktan dolayı Serenas Group olarak bir kez daha
gurur ve heyecan duyuyoruz.

baz dengesi bozukluğunun anlaşılması güç bir konu olduğu algısı vardır. Oysa konunun temel prensipleri iyi anlaşılırsa, hiç
de sanıldığı kadar zor olmadığı görülebilir.

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde “Olgularla Asit-Baz
Dengesi Bozuklukları” isimli bir oturuma da yer verilmiştir. Bu
oturumda günlük pratikte karşılaşılabilecek önemli olgulardan
örnekler verilecek, asit-baz bozukluklarına sistematik olarak

Kongre sırasında 70’e yakın kadrolu personelimiz ve 130
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
Kurulu’na, kongremizde görev alan tüm hocalarımıza, kongreyi

yaklaşılarak nasıl tanı konduğu ve tedavilerinin nasıl yapıldığı
anlatılacaktır. Bilimsel programda bu konuya yer ayıran düzenleme kuruluna teşekkür ederim. Katılımcılara yararlı bir toplantı
olacağına inanıyorum.
Prof. Dr. Tevfik Ecder

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

destekleyen katılımlarıyla kongremizi zenginleştiren ilaç sanayi
kuruluşlarına ve kongre merkezimiz Sueno 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. Proje Koordinatörü
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20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi kapsamında
gerçekleştirilecek açılış kokteylimizde sizleri de aramızda
görmekten mutluluk duyacağız.
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