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Herşey pozitif, herşey çok güzel. Ortam samimi ve sıcak. Peki bu işin mutfağında kim var? Ta-
bii ki kongre oteli çalışanları, OCT ekibi ve derneğimize gönül veren arkadaşlarımız... Kong-
renin gizli kahramanlarına yürekten teşekkür ediyor, onlar olmadan olmaz diyoruz. Biz bir 
takımız ve takım olmanın keyfini çıkarıyoruz.



Kongre Gazetesi

Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde günlük 
pratiğimizde her şey yolunda mı? isimli 
yuvarlak masa oturumunda, göğüs hasta-
lıkları, göğüs cerrahi, tıbbi onkoloji, rad-
yasyon onkolojisi ve pataloji alanlarında 
değerlendirmeler yapıldı.

Pulmoner Rehabilitasyon panelinde, pul-
moner rehabilitasyon ünitesinin yapılan-
dırılması, hasta seçimi ve uygulamalar 
günlük pratiğimize yönelik anlatıldı.

KOAH’ın 50 Yılı: Sıradaki Yaklaşımlar ve 
Tedaviler Neler? panelinde, Fenotiplere 
Göre Tedaviye Hazır mıyız?, Komorbidite-
ler, Alevlenmeler ve Önlenmesi, KOAH Te-
davisinin Geleceği, Önümüzdeki 50 Yılda 
Neler Değişecek? soruları masaya yatırıldı.

Toraks Radyolojisi oturumunda; Akut Akci-
ğer Hastalıkları, Akciğer Enfeksiyonları ve 
Kistik ve Kaviter Akciğer Hastalıkları konu-
larında katılımcılara quiz yapıldı.

Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yeni Yak-
laşımlar panelinde, Uzman Penceresin-
den Yaşadığımız Sorunlar, Tanıda Sorunlar: 
Yayma Negatif Hastaya Yaklaşım, Tedavide 
Sorunlar: Yayma Pozitif Kalan Hastaya Yak-
laşım, Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Yöne-
timi konuları izleyiciye aktarıldı.

Akciğer Hastalığında İmmünizasyon pane-
linde, Pnömokok: Riskli Gruplarda Yeterli 
Etkinlik Mümkün mü?, İnfluenza: Aşı Ger-
çekten İşe Yarıyor mu? soruları tartışıldı.
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SFT: Tanı ve İzlemde Pratik Yaklaşımlar 
konferansında, SFT: Olgu Örnekleriyle Yo-
rumlar ve Yaklaşım konusu sahada yaşadı-
ğımız sorunlar göz önüne alınarak yorum-
landı.

Oligometastatik Hastalık oturumunda, 
Radyasyon Onkolojisi ve Göğüs Cerrahi 
penceresinden konu ele alındı ve olgu su-
numları yapıldı.

IPF’de Güncel Tanı ve Yeni Tedaviler kon-
feransında, Klinik Değerlendirme, Radyo-
lojik Değerlendirme, Tedavi: Kime, Hangi 
İlaç, Yeni İlaçlar ve Takip konuları ayrıntılı 
olarak sunuldu.

Latent Tüberküloz konferansında, Klinik 
Değerlendirme, İzlem ve Tedavi: Örnek Ol-
gular ve Öneriler konuları uzman hekimle-
rin ihtiyacına yönelik anlatıldı.

Kronik Akciğer Hastalıklarında Beslenme 
panelinde, KOAH Hastalarında Beslenme, 
Akciğer Kanserli Hastalarda Beslenme ve 
Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme hak-
kında izleyicilere sunum yapıldı.

Nöroendokrin Tümörler panelinde, patolo-
jik sınıflama ve değerlendirme ile birlikte 
cerrahi ve kemoterapi hakkında son geliş-
meler paylaşıldı.
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Kongre başkanımız tarafından asistan oda-
larımıza katılan  asistan hekimlere çekiliş 
yapılmasına müteakip kitap hediye edildi.

Son Bir Yılda Yayımlanmış Önemli Maka-
leler toplantısında cerrahi, tıbbi onkoloji, 
havayolu hastalıkları ve mesleksel akciğer 
hastalıkları alanlarında öne çıkan litera-
türler izleyicisi ile buluştu.

Klinik Olgu Tartışmaları toplantısında, Al-
veoler Hemoraji Yönetimi, Rezolüsyonu 
Gecikmiş Pnömoni, Steroide Dirençli Sar-
koidoz ve Genç Hastada Nefes Darlığı ol-
gular eşliğinde anlatıldı.
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GERİ BİLDİRİMLERİNİZ..

“Bugüne kadar sizler hekimleri ziyaret ettiniz, bugün iade-i ziyarettir.”

Organizasyonunu beraber yaptığımız kong-
remizin son gününe gelmiş bulunmaktayız. 
Sizin düşüncelerinizle şekillenen ve bu ne-
denle farklı bir havayı yakaladığımız bu güzel 

buluşmada geri bildirimlerinizin çok önemli 
olduğunu biliyoruz ve sizinle paylaşmak is-
tiyoruz.

∂ Bugüne kadar sizler hekimleri ziyaret ettiniz. Bugün iade-i ziyarettir.
∂ Salonlar doldu. İnsanlar rahat, ikram bol ve ortam samimi.
∂ Otel seçimi çok iyi ve  diğer otel çok yakın.
∂ İlk düğmeyi sağlam bağladınız.
∂ Pratik uygulamalar konusunda bilgi ve görgümüz artmış olarak evimize döneceğiz.
∂ Belirgin sinerji hissedildi.
∂ Çıtayı yükselttiniz. İşiniz  zor.
∂ Toplantı salonlarının yakın olması büyük avantajdı.
∂ Etik, üslup ve iletişim çok güzeldi.
∂ Oturumlara katılım üst düzeyde oldu. İlk defa toplantı saati stand alanlarını boş gördüm. Konu ve konuşmacı 

seçimi tam isabet...
∂ Gerçekten sloganımıza uygun bir kongre oldu. Bizim nefesimiz, bizim kongremiz oldu...



Sürç-i Lisan Ettiysek Affola...

Sizlerle birlikte emek verdiğimiz, sadece çabamızı değil, sevgimizi de 
kattığımız kongremiz bugün sona erdi. Gelecek yıl buluşmak dileğiyle...

Herşey gönlünüzce olsun.
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Antalya bizleri bu manzara ile uğurladı...
19 Mart 2016 Cumartesi, Saat: 17:30


