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Kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Nuri TUTAR’ın sunumuyla Genç Akademisyenler Ödülü Çetin 
Tanrıkulu’nun ödülü programa katılamaması nedeniyle çalışma arkadaşı Özlem Abakay’a verildi.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Açılışta söz alan konuşmacılar terörü lanetlediler ve fedakarca 
görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

KONGREMİZ BAŞLADI
UASK-2016’yı, Akciğer 
Sağlığı ve Yoğun Bakım 

Derneği (ASYOD) ile 
Akciğer Kanserleri 

Derneğinin (AKAD) 
işbirliğiyle başladı.

Prof. Dr. Akın KAYA/Kongre Başkanı

∂ Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 
2016’ da sizlerle birlikte olmanın 
gururu ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz.  Hepinizi hoş geldiniz diye-
rek saygıyla selamlamak istiyo-
ruz Belleklerinizde unutulmaz 
izler bırakacak bir Kongre Prog-
ramı hazırladık. Bizler, kongre 
organizasyon komitesi olarak, 
yaklaşık bir yıl süren çok yoğun, 
ama bir o kadar da keyifli bir ça-
lışma dönemi geçirdik.

∂ Sonuçta ortaya beğeneceğinizi 
umduğumuz, güzel ve verimli 
bir kongre çıktığını düşünüyo-
ruz. Kursları takip eden 3 gün 
boyunca zengin bir bilimsel 
program ile kongremiz devam 
edecektir. Birbirine paralel 3 sa-
londa toplam 45 oturum, 28 Sö-
zel sunu oturumları ve 13 poster 
bildiri oturumu gerçekleştirile-
cektir..

Sizin  Sesiniz,  Sizin  Nefesiniz...

KONGRE GAZETESİ
Ulusal Akciğer Sağılığı Kongresi 2016

16 Mart 2016, Çarşamba

∂ Bu Kongre sürecini farklı bir anlayışla yürüt-
tük. Mutfakta pişeni servis etmek yerine; hep 
birlikte pişirip, hep birlikte yiyelim, UASK-2016 
ortak aklın, ortak vicdanın sesi, soluğu olsun is-
tedik. Sizin isteklerinizi, görüşlerinizi, önerile-
rinizi alarak; sizlerin daha önceki kongre dene-
yimlerinizde yaşadığınız sorunları dinleyerek, 

yani SİZİN NEFESİNİZ’i arkamıza alarak, SİZİN 
KONGRENİZ’i yapmaya çalıştık. Süreç içinde 
bize görüş ve önerilerini ileten tüm meslektaş-
larımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar UASK-
2016’nın Kongre Organizasyon Komitesi üyeleri 
oldular ve bu güzel organizasyonu onlara borç-
luyuz.

Beklediğimiz 
Gün Geldi!

Dünden 
Bugüne AKAD

Bilimsel 
Program

Akciğer Sağlığı ve Yoğun 
Bakım Derneği (ASYOD) 
başkanı Prof. Dr. Tevfik 
Özlü, kongre açılışını sa-
bırsızlıkla beklediklerini, 
fakat Ankara’da yaşanan 
terör saldırısı nedeniyle 
buruk olduklarını ifade 
etti. ASYOD’un hikaye-
sini ve bugüne kadar 
yapılan faaliyetlerini 
anlattı. Son olarak vefat 
eden meslektaşlarımı-
zın anısına bir konuşma 
yaptı.

Akciğer Kanseri Derneği 
(AKAD) başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Metin, tüm 
katılımcılara teşekkür 
ederek konuşmasına 
başladı. D ernek tarihçesi 
hakkında bilgi verdi ve 
kuruluşundan bugüne 
kadar derneğin yaptığı 
faaliyetleri anlattı.

UASK2016 Bilimsel Prog-
ram Sorumlusu Murat 
Kıyık, kongre yerleşkesi 
ve bilimsel programlar 
hakkında katılımcılara 
bilgi verdi.
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Kongre Kurslarına Yoğun İlgi
“Temel ve İleri Bronkoskopi, Toraks Radyolojisi, Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, Astım Tanı ve Tedavi, 
Temel Onkoloji, Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi, Tanıdan Tedaviye Uyku Apne Sendromu” kursları düzenlendi. 
Teorik ve pratiğin buluştuğu kurslarımız ilgi ile takip edildi.

Toraks Radyolojisi 
Kursu

Tanıdan Tedaviye 
Uyku Apne 
Sendromu Kursu

Astım Tanı ve 
Tedavi Kursu

Mekanik Ventilasyon 
Uygulamaları Kursu

Tütün Bağımlılığı 
ve Tedavisi Kursu

Temel Onkoloji 
Kursu

Temel ve İleri 
Bronkoskopi 
Kursu

Toraks Radyolojisi Kursu’na ilgi çok 
fazlaydı. 50 hekimin katıldığı kurs 
olgu sunumlarıyla ön plana çıktı.

Kursa katılım hiç düşmedi. Oturum 
sonuna kadar ilgi ile takip edildi.

Programa ilgi hiç eksilmedi ve bilgi-
lerimiz güncellendi.

Kurs teorik derslerle başladı. Pra-
tik uygulamalarla son buldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından serti-
fikalandırılan Tütün Bağımlılığı ve 
Tedavisi Kursu’na ilginin çok yoğun 
olması nedeniyle kurs planlanan 
zamandan 1 saat sonra bitti.

Temel Onkoloji Kursu ile kanseri 
yeniden keşfettik.

Kurs eğitimcileri bilgi ve deneyim-
lerini aktardı, katılımcıların özgü-
veni arttı.


