Aratrma
IPCRG'nin Aratrmalar Konusundaki Görüleri

IPCRG birinci basamak salk hizmetlerinde solunum yollar sorunlarna ilikin aratrmalar düzenleyen, tevik eden ve destekleyen bir
gruptur. Yerel olduu kadar, global olarak da bilgi üretimine katkda bulunmay ve bu alan uzmanlam bir aratrma kapasitesi gelitirmeyi hedefler.
Öncelik gelimekte olan ülkelerde de uygulanabilir aratrmalar araclyla birinci basamak salk hizmetlerindeki sorunlara iaret etmektir. Bu
balamda, mevcut deneyim ve uzmanlklaryla aratrmaclarn bu sürece katkda bulunmaya davet eder.
Birinci basamak salk hizmetlerinde sk karlalan astm, alerjik rinit, KOAH ve infeksiyonlar gibi sorunlar öncelikle ele alan ve bu
sorunlarn önleme biçimlerini, tan ve yönetim süreçlerini ve sigara braktrma gibi yüz güldürücü giriimlere ilikin konular ele alr. Hasta merkezli
bakm ele alan yaklamlarn incelenmesi öncelikli ilgi alanmzdr.
Aratrma yapmak ya da aratrma projelerine katkda bulunmak isterseniz lütfen Sn. Prof. Dr. Hakan Yaman ( hakanyaman@akdeniz.edu.tr )
ile temas kurunuz.
IPCRG'nin Aratrma Öncelikleri Aada verilmitir:
Astm:
IPCRG astm bakmnda gelimeleri desteklemek için gelecekteki aratrmalarn öncelikleri olarak sekiz alan tanmlamtr. Baz alanlarda, klinik
çalmalarda yatrm u anki yeni tedaviler ve yönetim stratejilerinin gerçek olarak ne kadar iyi çaltn aratrmak için gerekecektir. Dier alanlarda,
daha denenmi yaklam, hem hastalarn hem de hekimlerin ne kadar motive olduunu örenmek için açklayc ve tanmlayc çalmay içererek
gereksinilecek astm bakm standartlarn gelitirmektir.

Sigara Braktrma:
KOAH:
Glasgowdaki Eylül 2000 IPCRG Aratrma toplants aadaki aratrma sorularn ileri sürmütür:
- Klinik uygulamada kullanlmak üzere KOAHda giriimlerin sonuç ölçeklerini gelitirmek
- Akut alevlenmelerde geçerli giriim
- Kendi kendine yönetim dahil optimum yönetim KOAHda sonuçlar iyiletirir mi?
- Ülkeler ve hastalklarn geniletilmi bir açlmnda tansal anketin geçerliliini test etme
-Akcier fonksiyonlar sk izlem ve deerlendirilmesinin KOAHda hastalk yönetimi ve sonucunu deitirip deitirmediini aratrma
- Birinci basamakta spirometri kullanm nasl en iyi hale getirilebilir?

nfeksiyöz hastalklar
- Toplumdan edinilmi pnömoni
- Akut öksürüün yönetimi
Gelimekte olan ülkeler için sorular
- Akut solunum yolu infeksiyonu
- Akcier tüberkülozu
- SARS
Alerjik rinit
- Rinitin snflandrlmas gerekli tedaviyi belirler ancak, çeitli kaçnma önlemlerinin etkinliini açklamak için daha ileri aratrmalar
gereklidir.
- Rehberlerin uygulanabilirlii ve bunun gerçekten klinik uygulama ve sonuçlar iyiletirip iyiletirmedii konusunda sorular artar.

