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UASK2021 kongre başkanı Aydın Çiledağ kongrenin hazırlanması sürecini paylaştıktan sonra
kongrenin amacı, kapsamı, katılımcı ve konuşmacılara yönelik bilgiler verdi. Ayrıca, katılan tüm
meslektaşlarına, organizasyon firmasına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

UASK2021 Kongre Bilimsel Komite Başkanı Muhammed Emin Akkoyunlu kongre yerleşkesi ve
bilimsel programlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Sizin Sesiniz, Sizin Kongreniz

UASK2021 Başladı...
Bu yıl altıncısı düzenlenen
UASK2021 pandemi önlemleri ile
meslektaşlarımızın yüz yüze ve online
katılımı ile hibrit olarak başladı.
Kongrenin ilk gününde 3 ayrı salonda
güncel bilgilerin tartışıldığı panel,
konferans, yuvarlak masa oturumları
ve olgu konseyleri sonrasında açılış
törenine ev sahipliği yapıldı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
başkanı Erdoğan Çetinkaya, ASYOD’un kuruluşundan günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetler ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi.
Kongrenin hazırlanma sürecindeki heyacınını
paylaştı ve tüm katılımcılara, dernek yönetim kuruluna, kongre organizasyon komitesine, endüstri temsilcilerine ve OCT firma çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

BİLİMSEL PROGRAMLAR
Pandemi Önlemleri ile
Hibrit Olarak Yoğun İlgiyle Başladı
Kongremizin ilk gününde 3 farklı salonda; 4 panel, 2 olgu konseyi, 2 konferans, 4 uydu
sempozyumu, 1 yuvarlak masa ve 1 olgu sunumları olmak üzere toplam 14 oturum
gerçekleştirildi. Ayrıca, sözlü bildiri ve poster bildiri oturumları online olarak yapıldı.

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Uzun
Dönem Etkiler panelinde pulmoner
fibrozis ve tedavi önerileri, tromboz
yönetimi ve pulmoner rehabilitasyon
önerileri konuşuldu.

Uyku Hastalıklarında Yenilikler ve
Beklentiler panelinde OSAS ABCD
sınıflaması, obezite hipoventilasyon
sendromu tanı ve tedavisinde yenilikler ve
uyku tıbbında yeni teknolojiler konuları
hem online hem yüz yüze konuşmacılar
ile ele alındı. Konuşmalar sonrasımda
katılımcıların yoğun ilgisi ile soru ve
cevaplar değerlendirildi.

Astımda Güncel tedavi yaklaşımları
panelinde yeni rehber güncellemeleri
ve zor astım konuları ele alındı, gelecek
tedaviler Johann Christian Virchow
tarafından anlatıldı.

Göğüs Cerrahi olgu konseylerinde lokal
ileri evre tümörler ve minimal invaziv
cerrahi olguları konsey ile birlikte
tartışıldı.

Progresif Fibrozan İnterstisyel Akciğer
Hastalıkları Yönetimi Paolo Spagnolo
tarafınca anlatıldı.

Göğüs Hastalıklarında Aşı ile Korunma
oturumunda pnömokok aşıları ve
COVID-19 aşıları ile ilgili güncel bilgiler
paylaşıldı.

Akciğer transplantasyonu panelinde
yeni gelişmeler ile Ankara ve İstanbul
deneyimleri paylaşıldı.
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