16 Mart 2018 Dünya Uyku Günü

Uyku Dünyasına Katıl,
Yaşamın Tadını Çıkarmak
İçin Ritmini Koru
Dünya Uyku Tıbbı Derneği (WASM) ve Dünya Uyku Federasyonu (WSF) tarafından, her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu, 21 Mart
ekinoks’tan bir önceki Cuma günü Dünya Uyku Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yıl 16 Mart 2018 Dünya Uyku Günü kutlaması “Uyku
Dünyasına Katıl, Yaşamın Tadını Çıkarmak İçin Ritmini Koru” sloganıyla anket çalışması ve kongreye katılanların uyku sağlığı açısından taramaları ile gerçekleştirildi.
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Kongremizin 2. Gününde de Oturumlara Yoğun İlgi

16 Mart 2018, Cuma

Kongremizin Kalitesini Konuşmacı
ve Katılımcılar Oluşturuyor...
Kongremizin 2. günü
oturumlar sabahın
ilk saatlerinde bile
yine büyük bir ilgi ve
yoğun bir katılımla
başladı.

Gamze Kırkıl ve Gökhan Çelik’in başkanlığında yapılan
Sarkoidoz Panelinde Levent
Tabak; sarkoidozda yeni
biyobelirteçleri sunduktan
sonra tanı ve tedavisinin
izlenmesinde ideal bir biyobelirteç olmadığını ifade
etti. Çetin Atasoy tarafından
çok sayıda tomografi gösterimi eşliğinde radyolojik
bulgular anlatıldı. Özlem
Özdemir Kumbasar da sarkoidozdaki güncel tedavilerden söz etti.
Yine aynı saatlerde olgular eşliğinde Evre III Küçük
Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımı konulu Olgu Konseyi ve
Nöromusküler Hastalıklar ve
Solunum Yetmezliği yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi.

Kongremizin
İkinci Gününde Yer Alan
Yabancı Konuşmacılar
İngiltere Hull Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölüm
Başkanı Alyn H. Morice, kronik öksürük tanı ve tedavisini anlattı.
Rusya’dan kongremize konuşmacı olarak katılan göğüs cerrahı Paolo Macchiarini gün içinde iki oturumda konuşmacı olarak görev aldı. Paolo Macchiarini ilk
oturumda trakea ve özefagus transplantasyon çalışmalarını, süperior sulcus tömürlerinde tedavi panelinde ise cerrahi açısından deneyimlerini paylaştı.

Uydu Sempozyumları Göz Doldurdu

Her iki uydu sempozyumunda IPF tartışıldı. Erdoğan Çetinkaya ve Ahmet Ursavaş’ın konuşmacı olduğu sempozyumda
IPF’de tedavi ve tedaviden beklentilerimiz anlatılırken, Abdurrahman Şenyiğit’in başkanlığında yürütülen sempozyumda ise IPF tanısı gündeme geldi.

KEYPAD
SUNUMLARI
Olgular eşliğinde KEYPAD
sunumlarında katılımcılar
olgulara interaktif katılma imkanı
buldular. Birbirinden farklı
olguların sunulduğu klinik olgu
sunumlarında diffüz parankimal
akciğer hastalıklarının ayırıcı
tanıları tartışılarak ele alındı.
Diğer KEYPAD oturumunda ise
nöroendokrin tümörlerin patolojik
sınıflaması alanında uzman
tarafından anlatılıp tartışıldı.

Atölye ve Asistan Odaları Çalışmalarımız
Heyecanlı ve Hareketliydi
Asistan odalarında Toraks BT değerlendirmesi ve olgular eşliğinde SFT’nin uygulama ve yorumlanması
gerçekleştirildi. Atölye odalarında ise noninvaziv mekanik ventilasyon, EBUS, toraks USG uygulamaları yapıldı.
Ayrıca, sigara bıraktırma polikliniği, moleküler hedefler hakkında her şey ve akciğer azaltma cerrahisi konuları
anlatıldı.

Standlarımız
Yine Harikaydı...
Çayımızı ve Kahvemizi içtik... Simit Kafe’de simit yedik... Dondurmamızı
yedik... Meyvemizi yedik... Sizin Sokak’ta sohbet ettik... Ebru yaptık...
Karikatürümüzü yaptırdık... 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.

