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UASK
2019

Sizin Sesiniz, Sizin Kongreniz

UASK2019 Başladı...

Bu yıl dördüncüsü düzenenlenen UASK2019 meslektaşlarımızın yoğun ilgi
ve katılımıyla başladı. Kongrenin ilk gününde gün boyu devam eden 10 farklı
kursun ardından açılış törenine ev sahipliği yapıldı.

UASK2019 Kongre başkanı
Ahmet Emin ERBAYCU kongrenin hazırlanması sürecinde,
UASK 2018 sonrası alınan geri
dönüşler doğrultusunda içeriğin belirlenmesine öncelik
tanındığını ifade ettikten sonra, kongrenin amacı, kapsamı,
katılımcı ve konuşmacılara
yönelik bilgiler verdi. Ayrıca,
katılan tüm meslektaşlarına,
organizasyon firmasına ve
emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

UASK 2019 Kongre Bilimsel
Komite Başkanı Muzaffer Metin
Kongre yerleşkesi ve bilimsel
programlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kursların
oldukça başarılı ve verimli
geçtiğini ifade etti. Ayrıca, yurt
dışından kendi alanında deneyimli olan çok sayıda hocamızın kongremize katılacağı,
bilgi ve deneyimlerini bizlerle
paylaşacagını belirtti.

Akciğer Kanseri Derneği (AKAD)
başkanı Adnan Aydıner, tüm
katılımcıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak konuşmasına başladı. Derneğin amaç ve
hedeflerini anlattıktan sonra,
kuruluşundan bugüne kadar
yaptığı ve yapmaya devam
edeceği faaliyetler hakkında
bilgi verdi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım
Derneği (ASYOD) başkanı Akın
KAYA, ASYOD’un kuruluşundan
günümüze kadar yapmış
olduğu faaliyetler ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi
verdi. Kongrenin hazırlanma
sürecindeki heyacınını paylaştı ve tüm katılımcılara, her
iki derneğin yönetim kurullarına, organizasyon komitesine,
endüstri temsilcilerine ve OCT
firmasına teşekkür etti.

KURSLARIMIZ
Kendi alanlarında deneyimli ve söz sahibi eğiticiler tarafından, teorik ve pratik
eğitime dönük olarak hazırlanan kurslarda, katılımcıların mesleki bilgilerini
arttırmaya yönelik eğitimler verildi. Ağırlıklı olarak interaktif düzenlenen kurslar
sonrası katılımcılarımızdan olumlu geri dönüşler alındı.

Girişimsel
Pulmonoloji Kursu
Temel bronkoskopi eğitimi yanında EBUS
kriyobiyopsi ve bronkoskopik tedaviler
anlatıldı. Kursun ikinci bölümünde ise
pratik uygulamalar yapıldı.

Toraks Radyolojisi
Kursu
Akciğer grafisi, akciğer kanserinde BT, MR ve
PET, pulmoner emboli ve interstisyel akciğer
hastalıkları olgular eşliğinde anlatıldı.

İleri VATS Kursu
Video olgular eşliğinde VATS uygulamaları,
yenilikler ve komplikasyonlara yönelik
detaylı bilgiler verildi.

Psikoonkoloji
Kursu
Rol Modelleme ile zenginleştirilen
psikoonkoloji kursunda, hasta ve ailesi ile
iletişim eğitimlerinin yanı sıra, medikolegal
konulara da yer verildi.

Astım Tanı ve Tedavi
2019 Kursu
Astım tanı ve tedavisi yeni rehberler
ışığında, farklı başlıklarda ve olgular
eşliğinde anlatıldı.

Tütün Kontrolü ve
Sigara Bırakma
Kursu
İlginin yüksek olduğu Tütün Kontrolü ve
Sigara Bırakma Kursu aynı zamanda Sağlık
Bakanlığı tarafından sertifikalandırıldı.

Olgularla
İnterstisyel Akciğer
Hastalıkları Kursu
Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Romatoloji ve
Patolojinin bakış açısıyla, kursiyerlerin de
aktif katılımıyla, olgular üzerinden farklı
hastalıklar ele alındı.

Uykuda Solunum
Bozuklukları Kursu
OSAS, Polisomnografi, Skorlama ve PAP
tedavilerine yönelik teorik eğitimlerin
ardından, pratik uygulama ile konular
pekiştirildi.

Uygulamalı Temel
Biyoistatistik Kursu
Biyoistatistik yöntemler, temel bilgiler,
uygun test seçimi ve analiz yöntemleri,
uygulamalı şekilde ve interaktif katılım
sağlanarak ele alındı.

Mekanik Ventilasyon
Uygulamaları Kursu
Temel mekanik ventilasyon bilgileri yanında,
workshop oturumları ile de NIMV, IMV,
yüksek akımlı oksijen pratiğine yer verildi.

“Hekimliğin Kısa Tarihi”
Tevfik ÖZLÜ hocamız tüm katılımcıların 14 Mart Tıp
Bayramını kutladı. Kongre tarihinin 14 Mart Tıp Bayramını içine almasından dolayı, her iki derneğin
yönetim kurullarına teşekkür etti. Ardından renkli ve
ilgi çekici sunumu ile hekimliğin kısa tarihini anlattı.
Sunumunu Yunus Emre’den güzel bir şiirle bitirdi.
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