Palyatif Bakım
Ödülü Gülbeyaz CAN
Hemşiremize

Sayın Gülbeyaz CAN’a, Ülkemizde
onkoloji hemşireliği alanında Kanıta
Dayalı Bakım yaklaşımının benimsenmesine ve kanser hastasının bakımının
gelişmesine katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz.
Sayın CAN ayrıca, her yıl Amerikan Onkoloji Hemşireliği Derneği ONS tarafından verilen “İnternational Award for
Contrubutions in Cancer Care” 2018
ödülüne layık görülmüştür.
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Hemşirelerimizin Buluşma Noktası
UASK2018 Kongresi
Değişen sağlık ihtiyaçları kapsamında hasta haklarına, hasta yakınının beklentilerine
en uygun şekilde cevap vererek verimli ve etkin bir sağlık hizmeti sunan, sağlığımız
için de emek harcayan hemşirelerimizi de unutmadık.
Göğüs hastalıkları ve onkoloji hemşireliği oturumlarında
palyatif bakım hizmetleri
spesifik alanlara yönelik
hemşirelik, yoğun bakımda
günlük pratik yaklaşımlar, felsefi hukuksal ve manevi açıdan ölüme yaklaşım ve kantitatif araştırma yöntemleri
hakkında eğitimler verildi.
Hemşirelik oturumlarına katılım yoğundu. Katılan hemşirelerimiz günlük pratikte
karşılaştıkları sorunları dile
getirerek tartıştılar.

Bilimsel Toplantılarımız 3. Günde de Devam Etti.
Kongremizin 3. gününde yabancı konuşmacılarımızdan Jean-Michel Vergnon Trakeobronşiyal Stentler konusunda deneyimlerini paylaştı ve George Eapen Akciğer Kanserleri Destek Tedavi Panelinde
Girimşimsel Palyatif Tedavi seçeneklerini anlattı. Konulara ilgi yüksekti. Sorular sorularak tartışıldı.

Diğer salonlarımızda ise astımda öne çıkan konular, immünsüprese hastalarda pnömoni yaklaşımı,
küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde hedefe yönelik tedaviler ve zor tüberküloz olgularında tanı ve
tedavi ayrıntılarıyla tartışıldı
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Ödüllerimiz Sahiplerini Buldu
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Sizin Sesiniz, Sizin Kongreniz...

Şimdiden UASK 2019’u
Bekliyoruz...
Herşey çok güzel, herşey pozitif, ortam samimi ve sıcak. Peki bu işin mutfağında kim var? Tabii ki kongre oteli çalışanları, OCT ekibi ve derneğimize gönül veren arkadaşlarımız... Kongrenin gizli kahramanlarına yürekten teşekkür ediyor, onlar olmadan olmaz diyoruz. Biz bir
takımız ve takım olmanın keyfini çıkarıyoruz.
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UASK 2019’da
Buluşmak Dileğiyle...
Sizlerle birlikte emek verdiğimiz, sadece çabamızı değil, sevgimizi de
kattığımız kongremiz bugün sona erdi. Gelecek yıl buluşmak dileğiyle...
Herşey gönlünüzce olsun.

UASK 2019 Korgre Başkanımız:
Ahmet Emin ERBAYCU
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