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Sizin Sesiniz, Sizin Kongreniz 
Yoğun Bir Katılımla Başladı...

Üçüncüsünü düzenlendiğimiz kongremizin ilk gününde 8 farklı salonda 
alanında söz sahibi hocalarımız tarafından teorik-pratik kurslar yoğun 

bir katılımla yapıldı. Kurslara oldukça yoğun ilgi vardı. Kurslardan sonra 
açılış törenimiz büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla yapıldı.

Prof. Dr. Tevfik 
Özlü hocamız 

öncelikle 
katılımcıların 
14 Mart Tıp 
Bayramını 

kutladı. Konuşmasına 14 Mart Tıp 
Bayramı’nın tarihçesini antalan 
resimilerle sunumuna devam 
etti. Konuşmasını güzel bir şiir 

okuyarak tamamladı.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kong-
resi 2018’de sizlerle birlikte 
olmanın gururu ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Hepinizi 
hoş geldiniz diyerek saygıyla 
selamlamak istiyoruz. Kursla-
rı takip eden 3 gün boyunca 
zengin bir bilimsel program 
ile kongremiz devam edecek-
tir. Birbirine paralel 3 salonda 
toplam 45 oturum, sözel 
bildiri, poster sunumları ve 
atölye çalışmaları gerçekleş-
tirilecektir.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Ba-
kım Derneği (ASYOD) başkanı 
Akın KAYA, ASYOD’un kuru-
luşundan günümüze kadar 
yapmış oldukları faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Ve kong-
renin hazırlanma sürecindeki 
heyacınını paylaştı ve tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

Kongre Bilimsel Komite Baş-
kanı: Ahmet Kızır
Kongre yerleşkesi ve bilimsel 
programlar hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi. Ayrıca 
yurt dışından kendi alanında 
deneyimli olan çok sayıda 
hocamızın kongremize katı-
lacağı, bilgi ve deneyimlerini 
bizlerle paylaşacagını belirtti.

Akciğer Kanseri Derne-
ği (AKAD) başkanı Adnan 
Aydıner, tüm katılımcılara 
teşekkür ederek konuşması-
na başladı. Derneğin amaçları 
ve hedefleri hakkında bilgi 
verdi ve kuruluşundan bugü-
ne kadar derneğin yaptığı ve 
yapmaya devam edeceği faa-
liyetler hakkında bilgi verdi.

14 Mart
Tıp Bayramı



Açılış töreni sonunda Genç Akademisyen Başarı Ödülü’nü Sevinç Sarnıç Başarılı 
kazandı. Ayrıca, Araştırma Makalesi Başarı Ödülleri de verildi. Araştırma 

Makalesi Birincilik Ödülünü Afyon Kocatepe üniversitesi’nden Ersin Günay ve 
arkadaşları aldı. 

Açılış Töreninde Ödüller Verildi



Kurslarımıza İlgi Yine Yoğun...
“Toraks Radyolojisi Kursu, Mekanik Ventilasyon ve Solunum Yoğun Bakım Kursu, PSG Skorlama Kursu, Minimal 

İnvaziv Cerrahi Kursu, Girişimsel Pulmonoloji Kursu, Astım Tanı ve Tedavi Kursu, Tütün Kontrolü ve Sigara 
Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı ve İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Olgu Konseyleri” kursları 

düzenlendi. Teorik ve pratiğin buluştuğu kurslarımız ilgi ile takip edildi.

Toraks Radyolojisi 
Kursu

PSG Skorlama 
Kursu

Astım Tanı ve 
Tedavi Kursu

İntertisyel Akciğer 
Hastalıkları Kursu

Mekanik Ventilasyon ve 
Solunum Yoğun Bakım 
Kursu

Girişimsel Pulmonoloji 
Kursu

Minimal invaziv 
Cerrahi Kursu

Tütün Kontrolü ve
Sigara Bağımlılığı
Tedavisi Yerinde
Eğitim Programı

Toraks Radyolojisi Kursu Recep 
Savaş ve Akın Kaya başkanlığında 
interaktif bir şekilde olgu sunum-
ları ile zenginleştirilerek anlatıldı.

PSG Skorlama Kursu Mehmet Kara-
dağ ve Turan Acıcan başkanlığında 
yapıldı. Yoğun bir katılım ve ilgi 
vardı. Özellikle pratik hayattaki te-
daviye yönelik yapılan anlatımlar 
ilgi ile dinlendi.

Yoğun ilgi ve katılımla güncel 
rehberler ve günlük pratik-
te bize yararlı olacak olgular 
eşliğinde keyifli sunumlarla 
gerçekleştirildi. 

Bu yıl ilkini gerçekleştirmiş olduğu-
muz intertisyel akciğer hastalıkları 
olgu konseyleri yoğun bir katılımla 
başladı ve Kursun sonuna kadar yo-
ğun katılım devam etti. Katılımcıların 
da tartışmaya katılması ile birlikte 
olgular büyük bir keyifle sunuldu ve 
tartışıldı. 

Chicago Üniversi Solunum Yoğun Bakımı De-
partmanı başkanı Gökhan Mutlu’nun da kurs 
başkanı olduğu uygulamalı mekanik ventilas-
yon ve solunum yoğun bakım kursu yapıldı. 
Kursiyerlerin yoğun katılım ve ilgisi ile pratik 
uygulamalara yer verildi.

EBUS, Endobronşiyal Tedavi, Bronkosko-
pik hacim azaltıcı yöntemler teorik ola-
rak anlatıldı. Girişimsel bronkoskopide 
olgu sunumları oldukça ilgi gördü. Pra-
tikte EBUS simülasyon, valf, coil, rijit ve 
navigasyonel sistemler gösterildi. Kursi-
yerler bire bir tüm işlemleri yapma fırsatı 
buldular.

Kursun sonuna kadar yoğun bir ilgi ile 
devam eden Minimal invaziv tedavi 
kursunda akciğer rezeksiyonları, medi-
astinal kitleler ve özefagus rezeksiyon-
larında VATS, robotik cerrahi son güncel 
gelişmeler ile ele alındı. Katılımcıların 
bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı 
sağlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından serti-
fikalandırılan Tütün Bağımlılığı ve 
Tedavisi Kursu’na ilgi çok yoğun-
du.


