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International Primary Care Respiratory Group 

(IPCRG) klinik, medikal bir organizasyon olup; 

temel misyonu bu alanda araştırma yapmak ve 

yapılan araştırmaları desteklemektir. Solunumsal 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ana hedefidir. 

Bir diğer önemli çalışma alanı da tütün bağımlılığı 

üzerinedir. Bağlı olduğu sosyal iletişim ağları ile 

yaklaşık 130000 birinci basamak sağlık çalışanına 

bu alanda hizmet ulaştırmakta, araştırma 

sonuçlarını yaymaktadır. Ülkelerde, solunum 

alanlarındaki sağlık bakım hizmetleri standartlarını 

bireysel olarak yükseltmeye çalışırken; iyi 

uygulamalar, eğitim, araştırma, inovasyon 

alanlarında da global olarak çalışmaktadır. Birinci 

basamak profesyonelleri için yol gösterici kanıta 

dayalı rehberler üretmek ve eğitim programları 

geliştirmek de grubun hedefleri arasındadır. (1).  

 

IPCRG, kendisine bağlı ulusal ve uluslararası 

topluluklar ile birlikte solunum tıbbi ile ilişkili 

(özellikle tütün bağımlılığı, astım, alerjik rinit, 

kronik obstruktif akciğer hastalığı ve solunum yolu 

enfeksiyonları alanlarında) forumlar organize 

ederler (2).  

 

Solunumsal sağlık sorunlarına dikkat çekmek, 

bilgilerimizi güncellemek ve bilimsel fikir 

alışverişi sağlamak amacıylar; bu yıl, mayıs ayı 

içerisinde Yunanistan’ın Atina kentinde “7th 

World Conference of the International Primary 

Care Respiratory Group (IPCRG)” gerçekleştirildi. 

Bilindiği üzere Yunanistan, eski çağlardan beri 

Sokrates, Plato, Aristotle, Pythagoras ve Hipokrat 

gibi tıbbın babası sayılan filozofları ve bilim 

adamları ile ünlü bir ülkedir. Bu atmosfer altında 

yapılan konferansın ana teması, bir nefes temiz 

hava idi. Renkli bir açılışla gerçekleştirilen 

konferansta 45 ülkeden katılımcı mevcuttu. 

 

Özellikle uluslararası tanınmış birinci basamak 

sağlık uygulamaları konusunda deneyimli 

konuşmacılar, konferansta bilgilerimizi 

güncellememize sağladılar. Vaka sunumları 

üzerinden yürütülen tanı, tedavi ve hastalık 

yönetimi temalı oturumlar ilgi çekiciydi. Gerçek 

deneyimlerden anlatılan hasta yaklaşımları 

katılımcılara; hastalık yoktur, hasta vardır 

temelinde bilgiler sundu.  Konferans esnasında 

gerçekleştirilen workshoplar, günlük pratik 

uygulamalarda kullanılan becerilerin geliştirilmesi 

açısından önemliydi. 

 

 
 

 

 
 

 

Konferansın konuları gerçekten özenle seçilmişti. 

Birinci basamak solunum problemlerine yönelik 

üzerinde durulan konular şu şekilde özetlenebilir; 
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- Akut ve kronik solunum yolu problemlerinde, 

yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelere göre 

hastalık yönetimi. 

- Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik 

karşılaşılabilecek vaka örnekleri. 

- Uluslararası tanınmış akademisyenlerin klinik 

deneyim paylaşımları. 

- Çoklu hastalık bulunan bireylerde solunum 

semptomlarının entegrasyonu. 

- Mental sağlık oturumları. 

- Tütün kullanımı ile mücadele; tütün 

kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar. 

- Solunumsal problemlerde, ekzersiz, 

rehabilitasyon, kilo kaybı ve beslenmenin 

önemi. 

- Dünya çapında söz sahibi solunum 

merkezlerinin birinci basamak araştırma 

projelerinin tanıtımı.  

- Gündelik pratik uygulamalarımızın ve 

becerilerimizin güncellenmesine yönelik 

oturumlar. 

- Dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş 

katılımcılar ile deneyim paylaşımına olanak 

sağlayan açık oturumlar.  

 

Konferansın ülkemizi ilgilendiren bir diğer yönü 

de Türkiye’den “Nefes-Türkiye” isimli Aile 

hekimliği uzman ve asistanlarından oluşan bir 

ekibin; konferans esnasında gerçekleştirilen 

IPCRG yönetim kurulu toplantısında, gruba kabul 

edilmesiydi.  

 

Solunum grubunun bir sonraki toplantısının “4th 

IPCRG Scientific Meeting” 28-30 May 2015’te 

Singapur’da gerçekleştirilmesi kararı ile konferans 

sonlandırılmıştır.  

 

 

 

 
 

 

Kaynaklar 

 
1. IPCRG web sitesi. 

http://www.theipcrg.org/display/OurNetwork/A

bout+us internet adresinden 25.05.2014 

tarihinde erişilmiştir.  

2. IPCRG web sitesi. 

http://www.theipcrg.org/display/OurNetwork/M

ission adresinden 25.05.2014 tarihinde 

erişilmiştir. 
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