
Basın Toplantısı Yapıldı
UASK2021 Kongre Başkanı Aydın Çiledağ kong-
renin amacı, hedefi ve içeriği ile ilgili bilgiler ver-
di. Erdoğan Çetinkaya Akciğer Sağlığı ve Yoğun 
Bakım Derneği (ASYOD) faaliyetleri hakkında, 
UASK2021 Bilimsel Komite Başkanı Muham-
med Emin Akkoyunlu kongrede öne çıkan bilim-
sel konuları, Tevfik Özlü ve Akın Kaya ülke ve 
dünya basınında ön sırada yer alan COVID-19 
salgını hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, 
Mehmet Karadağ, Gülistan Karadeniz, Farma 
Merve Tepetam, Nuri Tutar ve Murat Kıyık ho-
calarımız röportaj yaptı.

Kongremizin ikinci gününde; 4 panel, 2 olgu konseyi, 1 olgu oturumu, 4 uydu 
sempozyum oturumu, 3 yuvarlak masa ve 1 konferans olmak üzere toplam

15 oturum gerçekleşti.

Bilimsel Programlarımız
Tüm Hızıyla Devam Ediyor.
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KOAH’ta güncel öneriler oturumunda GOLD 
2021 güncel tedavi önerileri, bronkoskopik ha-
cim azaltıcı tedaviler ve KOAH’ta pulmoner re-
habilitasyon konuları ele alındı.

Olgularla Kronik Öksürük Yönetimi panelinde 
interaktif katılımla olgular tartışıldı.

Multidisipliner Torasik Onkoloji Konseyinde 
erken evre, lokal ileri evre ve metastatik akciğer 
kanseri olguları interaktif katılım ile tartışıldı.

Göğüs Cerrahi Olgu Konseyinde mezotelyoma 
cerrahisi, malign plevral efüzyon cerrahisi ve 
mediasten cerrahisi konuları olgular üzerinden 
ele alındı.



İmmünoloji ve Alerjide Temel Patogenez yuvar-
lak masa oturumunda Alerjenlere Karşı Tolerans 
Mekanizmalarında Yeni Gelişmeler ve Epitelyal 
Bariyer Hipotezi ve Astım Konuları tartışıldı.

Sarkoidoz rehberi yeni öneri ve tedavi yaklaşım-
ları yoğun ilgi ile izlendi.

KHDAK’de İmmünoterapi ve Hedefe Yönelik Te-
davi yuvarlak masa oturumunda yeni tedavi he-
defleri ele alındı.

Erken Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Yakla-
şımlar yuvarlak masa oturumunda minimal in-
vaziv gelişmeler ve buzlu cam opasitelerinde 
cerrahi yaklaşım konuları tartışıldı.



ASYOD Merkez Yönetim Kurulu 
Toplantısı Yapıldı.

Tüberkülozda Güncel Konular panelinde tanı 
yöntemleri, rehberlere göre tedavi, ilaca dirençli 
olguların yönetimi ve latent tüberküloz enfeksi-
yonunun yönetimi konuları konuşuldu.



Stantlarımızdan 
Renkli Kareler

Endüstri temsilcilerinin kongremize olan ilgisi standlara yansıdı  ve katılımcıların be-
ğenisini topladı. Stand alanları renkli görüntülere sahne olup, samimi ve sıcak bir hava 
yaşandı.
Ayrıca, kongre ekibimiz standları tek tek dolaşarak, firma temsilcilerine ilgi ve destek-
leri için teşekkür etti.


