
KOAH’ta Tartışmalı Konular
Arzu Mirici ve Sinan Erginel başkanlığında KOAH’ta tartışma-
lı konular toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgi üst seviyedeydi. 
Konuşmacılardan Can Öztürk “monoterapiye rağmen semp-
tomatik olan olgularda kombine preparatlara geçilmeli” dedi.

Toby Maher:

ATTIĞIMIZ TAŞ, ÜRKÜTTÜĞÜMÜZ
KURBAĞAYA DEĞİYOR MU?

Oğuzhan Okutan ve 
Yurdanur Erdoğan 
başkanlığında IPF 

Tanı ve Tedavisindeki 
Gelişmeler toplantısı 

yapıldı.

IPF Tanı ve Tedavisindeki 
gelişmeler toplantısında 
Gamze Kırkıl tarafından IPF 
tanımı, sınıflaması yapıldık-
tan sonra Çetin Atasoy tara-
fından çok sayıda tomografi 
gösterimi eşliğinde radyo-
lojik bulgular anlatıldı. Nuri 
Tutar IPF tanısında invaziv 
yöntemler hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Toby Maher, IPF tedavisin-
deki yenilikler hakkında 
bilgi verdi. Tedavi maliyeti 
yüksek olan IPF ile ilgili 
olarak maliyet etkinlik ça-
lışmaları yapılmakla birlikte 
tedavi maliyetini düşünme-
nin resmi otoritelerin görevi 
olduğunu doktorların bakış 
açısını en iyi tedavi yönte-
mine seçmek yönünde ol-
ması gerektiğini vurguladı.

“Sağlıklı Uyu, Sağlıklı Yaşa”
17 Mart 2017 Dünya Uyku Günü

Tüm dünyada “sağlıklı uyu, 
sağlıklı yaşa” sloganıyla 17 
Mart 2017 Dünya Uyku Günü 
kutlamaları kongremizde 
anket çalışmasıyla yapıldı. 
Kongreye katılanların uyku 
sağlığı açısından taramaları 
yapıldı.
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Uydu Sempozyumları Göz Doldurdu

Tevfik Özlü başkanlığı yürütülen uydu sempozyumunda GOLD 2017 ile KOAH’ta Wisdom ve Ötesi tartışıldı. Esra Ertan 
Yazar GOLD 2017’deki değişiklikler hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Can Öztürk GOLD 2017’nin ciddi bir toz bulutu 

yarattığını, kafaları karıştırdığını ve daha da karıştırmaya devam edeceğini belirttikten sonra önümüzdeki aylarda 
yayınlayacakları Türkiye şartlarına uygulanabilir bir KOAH kılavuzu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Karadağ başkanlığında kesintisiz tedavi ile kesintisiz yaşamlar uydu sempozyumu yapıldı. İnsu Yılmaz, kesin-
tisiz astım tedavisi hakkında, Nurhayat Yıldırım da kesintisiz KOAH tedavisi hakkında sunumlarını yaptılar. Mehmet 

Karadağ “Kesintisiz Sağlık, Kesintisiz Mutluluk” dileyerek toplantıyı bitirdi.

Bugünkü toplantılar bitti.
Uydu sempozyumları bitti.

Asistan odaları bitti.
Atölye çalışmaları bitti.

Stant gezmeleri bitti.
Ödül törenleri bitti.

Hatta gün bitti.
Ama...

Gazetenin çıkması lazım. 
Kongre gazetesi ekibinin işi 

yeni başladı.

Kongre 
Gazetemizi 
Hazırladık



Asistan Odalarımız Coşkuyla Yapıldı
Toraks BT değerlendirmesi ve Temel bronkoskopi çalışmaları bizzat uygulamalı olarak yapıldı. 

Asistanlarımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla karşılaştık. Asistanlarımız bronkoskopi ve maketler eşliğinde 
bizzat uygulama yapma imkanı buldular.



Simit Kafe’de simit yedik... Kahvemizi içtik... Dondurmamızı yedik... 
Meyvemizi yedik... Sizin Sokak’ta sohbet ettik.

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 teşek-
kür etti.


