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Десети конгрес на турското торакално
общество
Явор Иванов
май 2007 г., Плевен

По покана на Турското торакално общество (ТТО, TTS)
доц. Коста Костов и доц. Явор Иванов посетиха Х-ия годишен конгрес на ТТО и асоциираната сесия на FEMTOS.
Малко история. ТТО е основано през 1992 г. Изпълнителната дейност се осъществява от борд, състоящ се от осем
члена – президент, бъдещ президент, бивш президент, генерален секретар, председател на научния комитет, касиер, председател на училището, редактор на бюлетина,
председател на направлението външни връзки. ТТО включва
15 клона, които географски покриват цялата страна, и 16
научни групи в различните направления на респираторната
медицина. Всяка група задължително се събира при пъти в
годината, за да планира дейностите по обучение, практическото прилагане на публикуваните насоки и да развива и
прилага етични стандарти.
Училището на ТТО се грижи за следдипломното обучение
на лекарите в Турция. В ТТО участват над 1900 члена – пулмолози, гръдни хирурзи и детски пулмолози. В обществото
членуват също и лекари, които имат интереси към респираторната медицина – рентгенолози, патолози, общопрактикуващи, физиолози и др.
Годишният конгрес на ТТО е акредитиран от Европейския борд за акредитация по пневмология (ЕВAP). Конгресите са много посещавани – през 2006 г. участниците са били
над 2000. Всяка година се представят над 1000 резюмета,
от които над 80% се одобряват. Ежегодно се организират
симпозиуми на определена тема с участието на водещи лектори от света и Турция. Всеки от петнадесетте клона организира срещи ежемесечно, които включват представяне
на случаи, конференции и панелни дискусии. Също ежегодно
се организират симпозиуми за общопрактикуващите лекари. През 2007 г. ще бъде организиран първият симпозиум за
респираторни сестри.

Работна среща с националните делегати на FEMTOS, водена
от проф. Кочабаш.

ТТО-училището организира зимни курсове, на които се
прави обзор на важни проблеми от бранша за специализиращите пулмология лекари. Отделно се организират курсове
за частно практикуващите лекари, следдипломна квалификация и електронно обучение.
ТТО активно участва в отбелязването на важни дати в
белодробната медицина като Световния ден на астмата,
Световния ден на ХОББ, Деня без тютюнев дим и др.
Публикации на ТТО са Thorax Journal (на турски), Turkish
Respiratory Journal (на английски), Еuropean Respiratory Journal
in Turkish. TTO предоставя седем вида награди и грантове за
стимулиране на научното развитие сред пулмолозите.
Конгресът. Проведе се в красивия средиземноморски
курорт Анталия. Сред прекрасната природа, съчетаваща
море, тропическа растителност, хълмове и изискана архитектура, се събраха над 2000 участника. Проведоха се 151
научни сесии, на които бяха представени 737 резюмета
– презентации и постери. Конгресът бе акредитиран с 24
СМЕ кредита от ЕВАР. Впечатлени бяхме от богатството
на теми, които много напомняха на програмата, по която
се провеждат годишните форуми на ERS, ATS, ACCP и др.
Обсъжданията отразяваха съвременните аспекти на проблемите. Сред лекторите от чужбина присъстваха имена
като Майкъл Нийдерман, Питър Калвърли, Бил МакНий, Йан
Адкок, Томас Сутеджа, Питър Джефри, Клаус Фогелмайер,
Дейвид Халпин и др. По време на конгреса течеше и богата
изложба на медицинска техника и фармацевтични продукти.
Сесията на FEMTOS бе на тема инфекции на долни дихателни пътища. Проведе се в две заседания. На първото бяха
набелязани проблемите, които тези инфекции предизвикват в отделните страни, а на второто – възможното им
решение. Българската позиция по тези въпроси бе представена съответно от доц. К. Костов и доц. Я. Иванов. Чухме
презентации от Египет, Грузия, Иран, Киргизстан, Сирия, Тунис. След това се състоя работна среща на представителите на отделните страни, членки на FEMTOS, ръководена от
проф. Али Кочабаш (Турция), който е президент на FEMTOS.
Дискутирани бяха бъдещите прояви. Предложено бе да се
организират сесии на FEMTOS на всеки един от националните конгреси и доц. Костов направи официално предложение
за организиране на подобна сесия и на първия ни конгрес с
международно участие през 2008 г. Това предложение ще
бъде представено на ръководството на БДББ за приемане
и даване ход за подготовка.
Конгресът имаше и богата културно-развлекателна
програма във вечерните часове. В рамките на конгреса бе
проведен и изпитът за специалност по пулмология на специализиращите колеги.
В заключение, присъствахме на съвременен научен форум
с респектираща организация. Мисля си, че българските пулмолози имат сериозния потенциал и добра воля да провеждат своя научен конгрес на подобно високо ниво.

