
Ulusal Akciğer Sağılığı Kongresi 2018

15.03.2018, Perşembe

Basın Toplantımızı
Gerçekleştirdik.

Kongre Başkanı Gamze Kırkıl, kongrenin amacı ve içeriği hakkında, ASYOD Baş-
kanı Akın Kaya ASYOD hakkında, AKAD Başkanı Adnan Aydıner AKAD faali-
yetleri ve akciğer kanserinde hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi hakkında, 
Bilimsel Komite Başkanı Ahmet Kizir ise akciğer kanseri tedavisinde radyoterapi, 
radyo cerrahi uygulamaları konusunda bilgi verdi. ASYOD Basın İlişkileri Sorum-
lusu Tevfik Özlü; en sık karşılaşılan akciğer hastalıklarına dikkat çekti. 

Bilimsel Program 
Toplantılarımıza Yoğun İlgi

Dört farklı salonda 15 toplantı, bir uydu sempozyumu, beş atölye çalışması ve bir asistan 
odası toplantılarımız yoğun katılım ve ilgiyle izlendi.

Padova Üniversitesi Gö-
ğüs Hastalıkları Bölümü, 
Öğretim Üyesi Paolo 
Spangnolo’nun konuş-
macı olduğu Tanıdan 
Tedaviye IPF panelinde 
geleceğe yönelik IPF te-
davisi konuşuldu. Yoğun 
katılımın olduğu panel 
katılımcılar tarafından 
beğeniyle dinlendi. 

Pulmoner embolide birçok ça-
lışması, emboli rehberlerinin 
belirlenmesinde katkıları olan 
Stavros Konstantinides’in de 
konuşmacı olduğu pulmoner 
emboli tedavi güncellenmesi 
paneli yoğun bir ilgi ile izlen-
di. Konuşmasında pulmoner 
emboli tedavi terhicinde ge-
leneksel tedaviler ile yeni oral 
antikoagülanlar arasındaki 
farklılıklara ve endikasyonlara 
yer verdi.



Yine yabancı konuş-
macılarımızdan Pyng 
Lee Küçük Hücre Dışı 
Akciğer Kanserlerinde 
Tanı ve Evrelemede 
Güncelleme Panelinde; 
Akciğer kanseri tarama-
sındaki güncel yakla-
şımlar konusunu anlattı. 
Aynı toplantıda akciğer 
kanseri tanısına yönelik 
güncel yaklaşımlar ve 
evrelemedeki değişiklik-
lerin kliniğe yansımaları 
tartışıldı.

Kongremizin diğer bilimsel toplantıları; KOAH’da tartışmalı konular, bronşektazi tanı, tedavisinde değişenler ve 
pnömokok aşılama, akciğer kanserinin evrelemesinde mediastinoskopi ve/veya EBUS, plevral hastalıklarla ilgi-
li yeni klinik çalışmalar günlük pratiğimize ne getirdi? konulu konferans, akciğer kanseri radyoterapisinde yeni 
teknolojiler, latent tüberküloz yönetimi ve uyku apnesinde multidisipliner yaklaşım konuları alanında uzman 
hocalarımız tarafından anlatıldı. Katılımcılar tarafından sorulan sorular tartışıldı. Katılımcılarn toplantılara ilgisi 
yüksekti. 



14 Mart Sağlık Yürüyüşü

Geleneksel Ebru Sanatı

14 Mart Tıp Bayramı sağlık yürüyüşümüzü sabah 07:00’de dağıtılan şapka ve tişörtleri-
mizi giydikten sonra gerçekleştirdik. 

Yoğun geçen bilimsel toplantılar arasında geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru Sa-
natı ile katılımcılarımız yorgunluk attı ve manevi keyif aldılar.



Atölye Çalışmalarımız
Yine Çok Dolu Geçti

Her yıl olduğu gibi Atölye Çalışmaları uzman ve asistanların yoğun ilgisi ile dolup 
taştı. Bu çalışmalarda katılımcılar; coil ve valf uygulama yöntemleri, mekanik ven-
tilasyonu değişik hastalık varyasyonlarında uygulama imkanları buldular. Katılım-
cıların heyecanı görülmeye değerdi. Kongre  düzenleme komitesi olarak bu çalış-
maları gerçekleştirmekten büyük keyif aldık.



İlk Poster Oturumu
Kongre Bilimsel Kurulu’nun seçtiği 351 Poster Bildiri perşembe ve cuma günleri 
toplam 20 Poster Bildiri Oturumunda sunulacak.

Bugün gerçekleştirilen ilk Poster Oturumundan alınan görüntüler poster sahiple-
rinin heyecanını yansıtıyor.


