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DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde 
sizlerle tekrar beraber olmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Geçen yıllarda olduğu gibi 
yine 3.500’e yakın katılımcı ve özen-
le seçilmiş konu başlıklarından oluşan 
oturumlarla karşınızdayız. Kongremizde 
115 konuşmacı ve oturum başkanı, 23 
uydu sempozyum konuşmacı görev ya-
pıyor. Dün düzenlenen ve yoğun ilgiyle 
takip edilen Kursları ise 185 katılımcı 
takip etti.

Her sene olduğu gibi amacımız, bu yıl da 
hep beraber iç hastalıkları alanında olan 
yenilikleri gözden geçirmek, yeni tedavi 
yöntemlerini çalışmak, yeni gelişmeleri 
takip etmek ve bütün bunları yaparken de 
birbirimizle görüşüp hasret gidermek.

Bu sene yine günlük pratiğimizde çok önemli bir yer işgal eden kronik hastalık-
lar; diyabet, hipertansiyon, osteoporoz  gibi konular gündemimizin ana konu-
larını oluşturuyor. Ayrıca koruyucu hekimlikte çok önemli bir yeri olan erişkin 
aşılama da yine programımızın içerisinde yer alıyor. Organizasyon komitesinin 
önceliği, katılımcılara geniş konu ve alanlarında deneyimli konuşmacılar tara-
fından oluşturulmuş olan bilimsel programı kaliteli bir şekilde sunmaktır. Son 
gelişmelere ilişkin konferanslar, iç hastalıklarında kanıt-hastalık ilişkisi oturum-
ları, klinik ve laboratuvarlardaki güncel konuları içeren sempozyumlar bilimsel 
programda yer almaktadır.

Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği ile Bilimsel Bilişim tarafından geliş-
tirilen TİHUDUM, başarıyla devam ediyor. İç Hastalıkları gibi ülkemiz için son 
derece önemli bir konuda özveriyle çalışan üyelerimiz, Türkiye’de bir ilk niteli-
ğindeki projemiz TİHUDUM’a, katılımlarıyla zenginleşen bu ayrıcalığa fazla-
sıyla layıktırlar. 
 
Her yıl olduğu gibi yine çok başarılı bir kongre olacağı konusunda inancımı siz-
lerle paylaşıp, hepinize çok başarılı bir kongre ve sağlıklı, mutlu günler diliyo-
rum. 

Sevgilerimle,
Prof. Dr. Serhat Ünal
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

HOŞGELDİNİZ

17. ULUSAL  KONGRE 
KURSLARLA BAŞLADI 

Yüksek katılımcı sayısıyla düzenlenen İç Hasta-
lıkları Kongresi Kurs Programı’nın 17.si, bu yıl 3 
ana başlıkta gerçekleşti. Dr. Kerim Güler ve Dr. 
Osman Erk koordinatörlüğünde düzenlenen “Acil 
Dahiliye Kursu”, Dr. Mustafa Cankurtaran ve 
Dr. Teslime Atlı koordinatörlüğünde düzenlenen  
“Geriatri Kursu”, Dr. Cem Börüban ve Dr. Sezai Va-
tansever koordinatörlüğünde düzenlenen “İç Hastalık-
ları Uzmanları İçin Tıbbi Onkoloji Kursu” katılımcıları; 
gün boyu devam eden oturumlarda bilgilerini güncelle-
me imkanı buldular...

Dr. Kerim Güler ve Dr. Mustafa 
Cankurtaran’ın 17. Ulusal Kongre 

Kurslarına ilişkin Röportajları, 
Kongre TV Youtube Kanalı’nda...  

www.youtube.com/kongretv



16. ULUSAL  KONGRE
TELEVİZYONUNUZDA

On yedincisini gerçekleştirdiğimiz Ulusal İç Hastalık-
ları Kongresi Hemşirelik Oturumlarında sizlerle bir 
arada bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Dört gün 
sürecek olan kongremiz, güncel iç hastalıkları hemşi-
reliği konularına yönelik konferans, panel ve bildiriler 
içermektedir. Kongrenin hemşirelik oturumunun ilk 
gününde Prof. Dr. Sultan Taşçı, Yrd. Doç. Dr. Sevinç 
Kutlutürkan’ın “Onkoloji Hemşireliğinde Tamamla-
yıcı Ve Destekleyici Uygulamalar Kursu” başarılı bir 
şekilde etkin bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Tüm 
katılımcılara ve kursun yürütülmesinde emeği geçen 
tüm konuşmacılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Kongremizin hemşirelik bilimsel programı kapsa-
mında  “KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyon ve Hasta 
Eğitimi”, “Palyatif ve Destekleyici Bakım: Güncel 
Literatür”, “İç Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel 
Kılavuz Örnekleri ve Kılavuzların Önemi”, “Acil Ser-
viste Triyaj Hemşireliği”, “ Karaciğer Fonksiyon Bo-
zukluğunda Semptom Yönetimi”, “İç Hastalıkları Kli-
niklerinde Karşılaşılan Etik İkilemler”, “Onkolojide 
Hedeflenmiş Tedaviler ve Yan Etkilerinin Kontrolü”, 
“Diyabetli Yaşlının Bakım ve İzlemi”, “Hasta Güven-
liğinde Hemşirenin Sorumlulukları”,  başlıklarından 
oluşan 9 konferans gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca farklı üniversite ve hastanelerden 17 konuşma-
cının yer aldığı “Yoğun Bakım Ünitesinde Öncelikli 

Sorunlar”, “Böbrek Hastalarında Damar Yolu Soru-
nu ve Çözüm Yolları”, “Kronik Hastalıkların Yöne-
timinde Hemşirenin Sorumlulukları”, “İnmeli Hasta 
ve Ailesine Yaklaşım”, “Enfeksiyon Hastalıklarında 
Güncel Yaklaşımlar ve Kanıta Dayalı Uygulamalar”, 
“Ülkemizde Hemşirelik Mesleğinin Güncel Durumu” 
başlıklarından oluşan 6 panel gerçekleştirilecektir. 

İç Hastalıkları Kongresi hemşirelik oturumlarına gön-
derilen bildiri sayısı 1998 yılında 10 iken, 2010 yılın-
da 122’ye ve 2015 yılında 21’i sözel, 182’si poster ol-
mak üzere 203’e ulaşmıştır. Son yıllarda kongremize 
gönderilen bildirilerin sayısı ile birlikte niteliğinin de 
geliştiği görülmektedir. İç hastalıkları hemşireliği lite-
ratürüne önemli katkılar sağlayan bu araştırmalar, ka-
tılımcılara 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. 

Prof. Dr. Nuran Akdemir
Hemşirelik Düzenleme Kurulu Başkanı

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derne-
ği tarafından her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen, “Ulusal İç Hastalıkları 
Kongre’lerinin on yedincisine hoş gel-
diniz.

Ulusal anlamda gerçekleşen en geniş 
katılımlı kongrelerden biri olan, Ulusal 
İç Hastalıkları Kongresi’nin organizas-
yonunu üstlenmiş olmaktan ötürü Se-
renas Turizm olarak gurur ve heyecan 
duyuyoruz.  Kongre sırasında 200 kişiyi 
aşkın bir ekiple gerek kongre merkezin-

de, gerek Antalya havalimanında, gerekse konaklama otellerinde sizlere hizmet 
vereceğiz. 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 yardımları-
nı ve emeklerini esirgemeyen başta TİHUD Yönetim Kurulu olmak üzere, tüm 
Kongre Düzenleme Kurulu’na, kongremizde görev alan tüm hocalarımıza, kong-
reyi destekleyen katılımlarıyla kongremizi zenginleştiren ilaç sanayi kuruluşları-
na 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 sos-
yal ve bilimsel açıdan verimli bir kongre geçirmenizi diler, saygılar sunarız.

Sercan Özalp
Özel Projeler Koordinatörü

Değerli Meslekdaşlarım,

Ülkemiz uzman hekimlerinin en ge-

niş ailesini oluşturan İç Hastalıkları 

Uzman hekimleri ve geleceğin İç 

Hastalıkları Uzmanlarının, bilimsel 

ve sosyal beraberliklerini sağlayan 

kongremizi bu yıl da yoğun bir katı-

lımla gerçekleştirmekteyiz. 

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, 

17. İç Hastalıkları Kongresi de zen-

gin bir bilimsel program ile gerçek-

leştirilmektedir. Tıp kongrelerinin verimi kongre üyelerinin aktif katılımları-

na bağlıdır.  Kongreye aktif katılım ise, gerçekleştirilen bilimsel toplantıları 

izlemenin yansıra hazırladığımız bilimsel çalışmaları meslektaşlarımızın bil-

gi ve görüşlerine sunmak ve emek ile hazırlanmış bu bilimsel çalışmaları 

dinleyip katkıda bulunarak ile sağlanabilir. 

Tüm kongrelerimizde olduğu gibi bu yıl da kongremizde sunulmak üzere 

yapılan bildiri başvuruları yönünden biz TİHUD Yönetim Kurulu üyelerini 

mutlu kılan ve şevklendiren bir süreç yaşanmıştır. Kongremize 142’si klinik 

araştırma, 372’si olgu sunumu olmak üzere toplam 514 bildiri başvurusu ya-

pılmıştır. Kongre takvimi, bilimsel program akışı ve sergi alanı fiziki koşul-

ları da göz önüne alınarak bu bildirilerden 24’ü sözlü sunum, 416’sı poster 

kategorisinde olmak üzere 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinin bilimsel 

portföyündeki yerlerini almıştır. Kabul edilen 440 bildiriden 118’i Genel Da-

hinliye, 80’i Endokrinoloji ve Metabolizma, 36’sı Hematoloji, 23’ü Roma-

toloji, 59’u Gastroenteroloji, 31’i Nevroloji, 26’sı Onkoloji, 9’u Kardiyoloji, 

22’si Enfeksiyon Hastalıkları, 13’ü Geriatri, 9’u Yoğun Bakım, 8’i Göğüs 

Hastalıkları disiplinlerinin alanındadır. Önümüzdeki yıllarda da başarılı ve 

bilimsel olarak verimli nice Ulusal İç Hastalıkları Kongrelerinde birlikte ol-

mak en içten dileğimizdir.

Prof. Dr. Mert Özbakkaloğlu

TİHUD Yönetim Kurulu üyesi

17. Ulusal Kongre Genel Sekreteri Kongre Bildiri Değerlendirme Kurulu 

Başkanı

KONGREMİZE HOŞGELDİNİZ

KONGRE TV YAYINLARI KONGRE MERKEZİNDE YER ALAN EKRANLARDA, 
OTEL ODANIZDA, MOBİL UYGULAMA İLE CEP TELEFONLARINIZDA...
SUENO DELUXE HOTEL :  4. KANAL
CALISTA LUXRY RESORT: 2. KANAL
BELLIS DELUXE HOTEL:  2. KANAL
BELVIL HOTEL:   1. KANAL
SUSESİ HOTEL :   47. KANAL
ELA QUALITY RESORT:  69. KANAL

17. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ 
HEMŞİRELİK PROGRAMI



TIBBİ ONKOLOJİ KURSU YENİDEN

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR KURSU
Bütünleşik yaklaşım; 
insanın beden, zihin, 
duygu ve spiritüel 
bütünlüğü anlayı-
şına temellenmekte 
olup bunlardan birini 
değil, hepsini ele al-
mayı ve bütünü ko-
rumayı esas alır. Pro-
fesyonel bir meslek 
olarak hemşirelik, 
insanı bütün olarak 
kabul etmiş, tıp uy-
gulamalarının yanı 
sıra hemşireliğe özgü 

bilgi birikimi ve yaklaşımlarla bakım vermiş ve mesleki teori-
lerini oluşturmuştur. Florance Nightingale, ruh ve bedeni ayrıl-
maz olarak nitelerken sağlığı da bir dualite olarak tanımlamıştır. 
Yazdığı yazılarda günümüz post modern anlayışını içerebilen 
alanları belirtmiştir. Post modern hemşirelik ve insan bakım bi-
limini ele alan hemşire teorisyen Jean Watson’a göre;  insanın 

tüm enerji alanı ve onunla bütünlüğü dahilinde bireyi keşfede-
bilen hemşirelik, bireye tamamlayıcı uygulamalar kapsamında 
farklı yollarla ulaşabilmektedir. Tamamlayıcı ve destekleyici 
uygulamalarda tartışılan yöntemler, öncelikle hemşirenin kendi 
öz bakımı ve kendisini şifalandırmak için kullanacağı, ardından 
hastaları için kullanacağı uygulamalardır. Buna göre hemşirenin 
insana bakarken onun ruhuna bakmayı, barış içinde olmayı, bi-
reyin ne yaşadığını anlamayı, özden dinlemeyi, sessiz kalmanın 
önemini, sevginin şifa gücünü, rahatlığın huzur ve enerjisini ta-
nıması ve öğrenmesi gerekmektedir. 
Bütünleşik yaklaşım yoga, terapötik dokunma, reiki, masaj, aro-
materapi, müzik terapi, refleksoloji, gevşeme ve medi¬tasyon 
vb. gibi uygulamaların yalnızca yapılması değil¬, bir “OL”ma 
biçimidir. Bu uygulamaların özünde iyileştirici bir ortam oluş-
turmak, bire¬yi bilinçlendirmek ve kendi iyileştirme gizil gü-
cü¬nü ortaya çıkarmak esastır. İnsanlığın varoluşundan günü-
müze kadar, çeşitli tamamlayıcı ve destekleyici yaklaşımların 
kullanıldığı bilinmektedir. Tamamlayıcı ve destekleyici uygu-
lamalar; bireyin iyilik halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin 
yanı sıra hastalık semptomlarının yönetiminde tıbbi tedavi ile 
birlikte ya da tıbbi tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Tamam-

layıcı ve destekleyici uygulamalar bütüncül yaklaşım temelli 
olup, kanıtların ışığında uygun olabilecek tüm yöntemlerin kul-
lanılmasını içermektedir. 

Bu bağlamda “Onkoloji Hemşireliğinde Tamamlayıcı ve Des-
tekleyici Uygulamalar Kursu” tamamlayıcı ve destekleyici 
bakım uygulamaları ile ilgili bilgi vermeyi, onkoloji hemşire-
liğinde semptom yönetiminde kullanılan/kullanılabilecek ta-
mamlayıcı ve destekleyici uygulamaları açıklamayı hedeflemiş-
tir. Kursta, geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar ile kanıta 
dayalı uygulamaları bütüncül olarak değerlendiren ve integratif 
(bütünleştirici/bütüncül) uygulama olarak tanımlanan yöntem 
ve uygulamalar ile ilgili kanıta dayalı bilgilere yer verilmiştir. 
Kanıta dayalı bilgiler ışığında, bu uygulamalarda ortaya çıkan 
istenmeyen durumlar, tamamlayıcı ve destekleyici uygulama 
araştırmalarında yaşanan yöntem ve etik sorunlar ile klinik uy-
gulanabilirlik konuları tartışılmıştır.  
 
Prof. Dr. Sultan Taşcı
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Türk Tıbbi Onkoloji 
Derneği 2014 Ulu-
sal İç Hastalıkları 
Kongresinde düzen-
lediği, Tıbbi Onko-
loji Kursuna ilginin 
büyük olmasından 
güç alarak, bu yıl da 
kursu tekrar düzen-
lemeye karar verdi. 
Bu kursun amacı; İç 
Hastalıkları Uzmanı 
meslektaşlarımızın 
Onkoloji ile ilgili bil-
gilerini güncellemek.
Onkogenez’in kıs-

men de olsa anlaşılması, insan genomunun ayrıntılarının ortaya 
çıkmasıyla, hedefe yönelik tedaviler ve kişiselleştirilmiş tedavi-
ler alanında önemli gelişmeler oldu. 

Tümör immünolojisinin anlaşılması ise, insan vücudunun kendi 
doğal savunma gücünün kansere hücrelerine karşı kullanılması-
nın şifrelerine ulaşabilmemizin yolunu açtı. 

Bu heyecan verici gelişmeler olurken, palyatif bakımdaki ge-
lişmeler, kanserle birlikte yaşamanın daha tahammül edilebilir 
olması konusunda mesafe almamızı sağladı.

Onkoloji hastasının tedavisi çok iyi bir ekip çalışmasını gerek-
tiriyor. İç Hastalıkları Uzmanları da bu ekibin en önemli üyele-
rinden. İyi bir ekip olabilmek, ekibin her parçasının o konuda en 
yeni bilgilere sahip olması ve her bireyin diğer ekip elemanları-

nın beklentisi ve ne yapabileceğini bilmesiyle mümkün olabilir. 
Bilginin sınırlarının ve pratik uygulamanın inceliklerinin, kişi-
sel çabalarla ulaşılamaz olduğu bir dönemde, başarı ancak ekip 
çalışmasıyla mümkün olabiliyor.

Evrenin en değerli varlığı olan insana, onun en fazla yardıma 
ihtiyaç duyduğu durumda ve zamanda, faydalı olabilme konu-
munda istihdam edildiğimiz için mutluyuz. Bu görevi birlikte 
ve en iyi şekilde yapabilmek için düzenlediğimiz kursların fay-
dalı olmasını umuyoruz.

Selam ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Cem Börüban
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitim Planlama Kurulu Başkanı

BİR KONGRE KLASİĞİ:  ACİL KURSU TAKVİME İLK İŞARETLENEN KONGRE
Acil Hasta! Öncelikli! Fazla vakit yok! Ölüm kalım 
meselesi!

Acil Tıp, hekimlik mesleğinin, en güç, en önemli 
ve doğru uygulanırsa en yüz güldürücü dallarından 
biridir. Acil hasta karşısında hekim çabuk ve doğru 
karar vermek, kararını çabuk uygulamak, bunun için 
sadece bilgi ve deneyiminden faydalanmak zorun-
dadır. Çoğu kez başkasına danışacak, kalın kitaplar 
karıştıracak veya internette arama yapacak zamanı 
yoktur. Bu nedenle bu yıl da acil kursumuzda en-
dokrin ve enfeksiyon hastalıkları konularındaki te-
orik bilgiler mümkün olduğu kadar kısa tutularak 
pratik bilgiye yer verilmeye çalışılmıştır.

Acil kurslar sık tekrarlanması gereken kurslardır. Hekimlerin başına gelen tıbbi ve hukuki 
sorunlar genellikle acil vakalardan oluşmaktadır. Bu nedenle acil hekimleri büyük stres 
altındadırlar, çok dikkatli ve enerjik olmalıdırlar.

Acil konularımızı bu yıl düzenlediğimiz kursumuzu, interaktif olarak, en sık karşılaştıkları 
vaka örnekleri ile ele aldık. Her biri konusunda çok deneyimli arkadaşlarımız konuların 
seçiminde, vakaların hazırlanmasında ve sunumunda bize yardımcı olmuş ve çok değerli 
zamanlarından ayırmışlardır.

Bu kurs için emeği geçen arkadaşlarıma ve yoğun iş temposundan zaman ayırarak bizlere 
katılan,  fikirlerini paylaşarak toplantımızı renklendiren tüm katılımcılara teşekkür ederim. 
Kursumuzun acil hastalara hizmet veren değerli meslektaşlarıma yararlı olması dileklerim-
le, seneye tekrar görüşmek üzere

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Kerim Güler
Acil Kurs Koordinatörü

Değerli Meslektaşlarım,

Birkaç yıl önce gene kongre gazetesi için yazdığım 
yazıya “Ulusal İç Hastalıkları Kongresi her yılın ba-
şında takvimime ilk işaretlediğim kongrelerden biri-
dir” diye başlamışım. Bu özellik hala devam ediyor. 
Yaklaşık 600 kişi ile yapılan ilk kongreden 3 binleri 
geçtiği geçen senekine kadar ya konuşmacı ya da ka-
tılımcı olarak hepsine katıldım. 

Bu kongre bana bir iç hastalıkları uzmanı olmanın he-
yecanını yaşatır her zaman. Günümüzde giderek yan 
dal uzmanlıklarının ön plana çıkması, bazen hastalara 
bütüncül yaklaşımın önünde bir engel olabilmektedir. 
Bu bağlamda diğer disiplinler ile ilgili bilgilerin derli 

toplu olarak sunulması her zaman yararlı olur klinik pratik için.

Bu kongrede daha önceleri benzerine pek rastlanmayan geniş katılımlı bir işbirliği ile ortaya 
çıkan bir rapor da sunulacaktır. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Kardiyoloji 
Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Nefroloji Derneği ve Türk 
Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ortak girişimi ile ortaya çıkan bu uzlaşı raporu 
hekimlerimizin klinik pratikte hipertansiyon tanı ve tedavisinde kullanabileceği pratik öne-
rilerden oluşmaktadır. İlk sunumu Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresinde 
yapılan Hipertansiyon uzlaşı raporu ülkemizde bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiştir. 

Doyurucu bilimsel içeriği ile dolu dolu bir kongre bizleri bekliyor. Ancak yaşadığımız gün-
ler nedeni ile akşamları da kongrenin yorgunluğunu atarak birlikte eğlenebildiğimiz sosyal 
program iptal edildi. Tüm meslektaşlarıma üzüntüden uzak, tek derdimizin hastalarımıza tanı 
koyarak tedavi etmek olduğu huzurlu ve mutlu günler dilerim

Prof. Dr. Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı



Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu Çalışma 
Grubu adına 
Dr. Mustafa Arıcı

Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sık görülen, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Avru-
pa ve Amerika kaynaklı ulusal ve uluslararası kabul 
gören birçok kılavuzda hipertansiyon tanı ve tedavi-
si için öneriler sunul maktadır. Ancak bu kılavuzlar 
arasında farklılıklar bulunmakta ve bazı öneriler de 
ülkemizdeki klinik pratikle uyumlu olmamaktadır. 
Hipertansiyon kılavuzlarını Türkiye açısından değer-
lendirerek önerileri harmanlamak ve erişkinlerde hi-

pertansiyon tanı ve tedavisinde ortak bir yaklaşımda buluşmak amacıyla Türk Kardiyoloji 
Derneği (TKD), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), Türkiye Endokrinoloji 
ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Türk Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları Derneklerinin katılımı ile bir uzlaşı raporu hazırlanmasına gerek duyul-
muştur. Bu amaçla ülkemizde 1. basamaktaki bir aile hekiminden 3. basamaktaki bir uzmana 
kadar, hipertansiyon hastaları ile ilgilenen tüm hekimlerin ortak kavramlarda buluşabileceği 
ve temel başvuru kaynağı olarak kullanabileceği pratik bir metin hazırlamak hedeflenmiştir. 
Bu uzlaşı raporu ülkemizdeki sağlık uygulamalarını ve sosyokültürel yapıyı da göz önünde 
bulundurarak hipertansiyon farkındalığını artırmak, değişik kılavuzlardaki farklı tanım ve 
değerler ile tedavi seçenekleri için ortak bir zemin sağlamak ve ülkemizdeki klinik uygula-
maları iyileştirebilecek pratik bir başvuru metni oluşturmak amacını taşımaktadır. Bu rapor 
hipertansiyonu her yönü ile anlatan bir doküman olmayıp, ana hatlarıyla temel önerilerin yer 
aldığı bir kaynaktır. Bu metindeki önerilerin kanıta dayalı olmasına ve klinik pratikte görü-
len hastaların çoğu için geçerli olmasına özen gösterilmiştir. Ancak her hastada yaklaşımın 
bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği hatırda tutulmalıdır. 

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu’nun tam metnine ulaşmak için: 
http://arsiv.tkd.org.tr/yayinlanmis-sayilar/2010-2019/2015/haziran/turk-hipertansiyon-uzla-
si-raporu?active=fulltext veya http://www.turkendokrin.org/files/Turk_hipertansiyon_uzla-
si_raporu.pdf

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu’nun sunumuna ulaşmak için: 
http://www.turkhipertansiyon.org/THT_Uzlasi_Raporu_Sunumu.pdf
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Şekil 1. Hipertansiyon tanısı için akış̧ seması.

Şekil 2.  Hipertansiyon tedavisi akış̧ seması. 


