Kongre Basın Toplantısı
Kongre Başkanı Erdoğan ÇETİNKAYA kongre konsepti ve içerik hakkında, Akciğer
Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Akın KAYA, ASYOD faaliyetleri hakkında,
Akciğer Kanserleri Derneği Başkanı Murat KIYIK AKAD hakkında bilgi verdi. ASYOD
Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik ÖZLÜ, en sık karşılaşılan akciğer sorunlarına dikkat
çekti. Bilimsel Komite Başkanı Muzaffer METİN, robotik cerrahinin akciğer ameliyatlarındaki kullanımı hakkında bilgi verdi. Bilimsel Program Sorumlusu Hale Başak
ÇAĞLAR akciğer kanserinin tedavisindeki yenilikler hakkında bilgi verdi.
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Katılım ve Heyecan Dorukta
Üç farklı salonda 14 toplantı, bir uydu sempozyumu, dört atölye çalışması ve bir asistan odası
toplantılarımız yoğun katılım ve ilgiyle izlendi.
Oxford Üniversitesi Solunum Hastalıkları Departman Başkanı Najib RAHMAN,
Plevral Hastalıkları: Tanı ve Tedavide
Güncel değişikliklerden bahsettiği konuşması yoğun ilgi ile izlendi. Rahman
konuşmasında torasik ultrasonun göğüs
hastalıkları hekimleri için vazgeçilmez
bir unsuru olduğunu özellikle vurguladı.

Chicago Üniversitesi, Akciğer Transplantasyonu Medikal Direktörü Remzi Bağ,
Akciğer transplantasyonu konusunda
tecrübelerini paylaştı.

Chicago Üniversi Solunum Yoğun Bakımı
Departmanı başkanı Gökhan Mutlu ise
ARDS’de mekanik ventilasyonda zorluklar ve çözüm önerileri konusunda tecrübelerini aktardı.

Farkımız Atölye Çalışmalarımız
Atölye Çalışması 1: Torasik USG‘nin nirengi noktaları ayrıntılarıyla anlatıldı. Torasik USG kursu Evren USLUER’in başkanlığında yapılan çalışma atölyesinde canlı manken üzerinde pratik
yapılarak uygulandı. Patalojik olguların olduğu video gösterisi
de yapıldı.

Atölye Çalışması 3: Bronkoskopik hacim azaltıcı tedaviler Erdoğan Çetinkaya başkanlığında yapıldı. Özellikle genç meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ile toplantı tamamlandı. Toplantıda coil ve
valf uygulamalarının hangi hastalara uygulanabileceği ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Atölye Çalışması 2: Mekanik ventilasyon uygulamaları Gökhan
Mutlu ve Aslıhan Yalçın başkanlığında yapıldı. Katılımcılar mekanik ventilasyonu değişik hastalık varyasyonlarında uygulama
imkanlarını buldular. Ayrıca, Amerika’daki mekanik ventilasyon
ekollerinin asya ve avrupa ülkelerinden farklı yönlerini deneyimlediler.

Yuvarlak Masa Toplantısından
Soliter Pulmoner Nodülü Nasıl Takip Etmeliyim? sorusuna yuvarlak masa toplantısında cevap aradık. Uzman penceresinden
yaşadığımız sorunlar, rehberler ve olgularla radyolojik yaklaşımlar anlatıldı.

Bilimsel Toplantılarımız
Göğüs hastalıkları uzmanlarının sorunları ve geleceği toplantısında eğitim ve araştırma hastaneleri,
dal hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının
yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

ASYOD Başkanımız Akın Kaya, Zeynep Mısırlıgil
onuruna düzenlenen Astımda Güncel Konular
toplantısının açılış konuşmasında ilk uzmanının
ve hocasının Zeynep Mısırlıgil olduğunu söyleyip, anılarını paylaştı.

Uykuda solunum bozukluklarında güncel konular toplantısında uyku hastalıkları ve kardiyak
hastalıklar arasında ilişki vurgulanarak, erken
tanının ve tedavinin önemi vurgulandı. Uykuda
solunum bozukluğu bulunan olguların oldukça
fazla olması buna karşılık uyku merkez ve yatak sayısının yetersiz olması ile gündeme gelen
uyku merkezi dışı testlerin kimler için uygun
olacağı ve standartları tartışıldı.

Hastane kökenli ve ventilatör ilişkili pnömonilerin yönetiminde yeni rehber tartışıldı. Konuşmacı Gökhan Metan “Antibiyotikler ülkemizde çok
ama çok kısıtlı kullanılması gereken ilaçlardır”
dedi.

KOAH’ta ikisi bir arada konulu uydu sempozyumunda Hakan Günen ve İsmail Hanta olgular eşliğinde yeni GOLD Klavuzunu tartıştı.

Standlarımız Cıvıl Cıvıl
Kongre düzenleme heyeti tarafından stantlar tek tek ziyaret edilerek desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
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