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Kongremize Uluslararası Katkı
Royal Brompton Hospital İnterstisyel
Akciğer Hastalığı Birimi’nin başkanı
olan Athol Wells, İdiyopatik Pulmoner
Fibrozis Tanı ve Tedavisi hakkında
konuşmalar yaptı.

São Paulo, Brezilya Federal Üniversitesi Escola Paulista de Medicina’da
Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Direktörü olarak çalışmakta olan Profesör
Jose Roberto Jardim, uydu sempozyumunda konuşmacı olarak yer aldı.

Université Paris-Sud, Hôpital Bicêtre’de
Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde görev
yapan ve Pulmoner Hipertansiyon
Tedavisinde yeni tedavi stratejilerinin
geliştirilmesi özel ilgi alanı olan Olivier
Sitbon, Pulmoner Hipertansiyonda
Güncel Tedavi Yaklaşımları konusunu
anlattı.

KEYPAD Sunumları İlgi Çekti
İnteraktif katılım
imkanının olduğu
KEYPAD sunumlarında,
akciğer ve plevra
maligniteleri
ile farklı klinik
durumlara ait olgular,
katılımcılarımız
tarafından ilgi ile
izlendi ve tartışıldı.

Panel: Pulmoner Embolide
Güncel Tartışmalar
Pulmoner Vasküler Hastalıklar bilim kurulu
tarafından düzenlenen oturumda, pulmoner
emboli tedavisindeki güncel konular tartışıldı.

Karşıt Görüş: Akciğer
Kanserinde Güncel Tarama
Akciğer kanserinde tarama yapılsın mı?
yapılmasın mı? Katılımcı ve tartışmacılar
tarafından bu sorunun cevabı arandı.

Panel: Akciğer Kanseri Tanı
ve Tedavisinde Gelecekteki
Beklentiler
Akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde, farklı
branşlar açısından yeni çalışmalar ışığında,
gelecekteki beklentiler tartışıldı.

Uydu Sempozyumu
Uydu sempozyumunda IPF’nın tanı ve tedavisindeki gelişmeler tartışıldı. Athol Wells’in konuşmacı olduğu sempozyuma Erdoğan Çetinkaya başkanlık etti. Katılımcılarımızın büyük ilgi gösterdiği
oturumda salon doldu taştı.

Hemşirelerimizin Buluşma Noktası UASK2019
Göğüs hastalıkları ve onkoloji hemşireliğine yönelik düzenlenen dört farklı oturumda; hemşirelikte liderlik, göğüs hastalıklarına yönelik tetkikler, uyku ve temel istatistik konuları, hemşirelerimizin yoğun ilgisi ile izlendi.

Asistanlarımızın Öğrenme İsteği
Şevkimizi Arttırdı
Asistan odasının bugünkü konusu solunum fonksiyon testlerinin yorumlanması idi. Sevinç Sarınç Ulaşlı hocamız bilgi ve deneyimlerini asistanlarımızla paylaştı.

Endüstri Temsilcilerine Plaketleri Takdim Edildi
Endüstri firmalarına teşekkür töreninde öncelikle firmalardan kongre hakkında geri bildirimler alındı. Kongre Başkanı Ahmet
Emin ERBAYCU, ASYOD Başkanı Akın KAYA ve AKAD Başkanı Adnan AYDINER, UASK2019’a koşulsuz eğitim desteği veren endüstri
firmalarına teşekkür ettiler ve plaketlerini sundular. Törenin sonunda söz alan Tevfik ÖZLÜ hocamız konuşmasında, kongre bilimsel içeriğinin sahada çalışan hekime dönük olarak hazırlanmasının ve kongredeki aile ortamının, kongreye katılımı arttıran
en önemli faktörler olduğunu belirtti. Emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Renkli
Çayımızı ve Kahvemizi içtik... Simit Kafe’de simit yedik...
Dondurmamızı yedik... Meyvemizi yedik... Ebru yaptık... Üyelik
güncellememizi yaptık...
Endüstri temsilcilerinin kongremize olan ilgisi standlara yansıdı ve katılımcıların beğenisini topladı.
Stand alanları renkli görüntülere sahne olup, samimi ve sıcak bir hava oluştu. Ayrıca, kongre ekibimiz
standları dolaşarak, firma temsilcilerine ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

