Tıp Yürüyüşü

14 Mart Tıp
Yürüyüşü Yapıldı
14 Mart Tıp Yürüyüşü bu sabah 07:15’te hocalarımızın
katılımı ile gerçekleştirildi.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020

13.03.2020 Cuma

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, COVID-19 hakkında konuştu.

COVID-19

Kongremizin 2. gününde Bilim
Kurulu Üyesi Tevfik Özlü COVID-19
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Oturum çok yoğun ilgiyle izlendi.

Minik Eller
Kocaman Yürek

UASK 2020

sevgisi

DÜNYA UYKU GÜNÜ UYKU HİJYENİ ÖNERİLERİMİZ
1.

Hafta içi ve hafta sonları dahil düzenli yatma ve uyanma zamanı oluşturun.

2.

Gündüz öğle uykusu alışkanlığınız varsa 45dk’lık gündüz uykusunu geçmeyin.

3.

Yatmadan hemen önce zihinsel aktiviteyi arttırmaktan kaçının. (örn., Aksiyon filmi izleme, konuşmayı teşvik etme gibi.)

4.

Televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonları dahil tüm elektronik eşyaları yatak odasının dışında tutun ve yatmadan önce
elektronik eşyaların kullanımını sınırlayın.

5.

Yatmadan 2saat önce aşırı alkol almaktan kaçının ve sigara içmeyin.

6.

Yatmadan 2saat önce kafeinden kaçının. Buna kahve, çay, gazoz, çikolata vs. dahildir.

7.

Yatmadan 4saat önce ağır, baharatlı veya şekerli yiyeceklerden kaçının. Bunların yerine ılık süt, ayran, ıhlamur, adaçayı,
papatya çayı gibi içecekleri tercih edebilirsiniz. Yatmadan önce hafif bir aperatif kabul edilebilir.

8.

Rahat ve yumuşak nevresimler kullanın.

9.

Yatak odanız ılık ve iyi havalanmış olması önemlidir.

10. Uyuduğunuz odanın sessiz ve karanlık olmasını sağlayın.
11. İş veya genel eğlence amaçlı kullanımdan kaçınarak yatağınızı sadece uyku için ayırın.
12. Gün içinde fiziksel ve sosyal olarak aktif olmanın yanı sıra uyku öncesi banyo yararlı olur.
13. Düzenli egzersiz yapın, yatmadan önce sadece hafif egzersizler yapabilirsiniz .
14. Doktor önerisi dışında uyku ilacı kullanmayın. Önerilen uyku ilaçlarınız varsa; yatmadan bir saat önce alın, böylece ilaçların
uyku getirme etkileri siz yatarken ortaya çıkacaktır.
15. Kendinizi uyumaya zorlamayın. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin. Yatakta yarım saatten daha fazla uyuyamadan yatarsanız, yataktan kalkın, sessiz bir şeyle uğraşın (ör: loş ışıkta kitap okuma veya ılık duş, dinlendirici bir enstrümantal müzik
dinleme gibi rahatlatan etkinliklerde bulunun.) Uykunuzun geldiğini hissettiğinizde yeniden yatağa dönün.
16. Uyandıktan sonra yatakta zaman geçirmeyin. Dinlenmek amacıyla uyumaya devam etmek dinlendirici olmadığı gibi uyku
düzenini de bozabilmektedir.

Panel: Bronkoskopi
Endikasyonlarımızı Gözden
Geçirmeli miyiz?
Alanında uzman hocalar tarafından yapılan panel
yoğun ilgi gördü.

Panel: Özel Durumlarda
Mekanik Ventilasyon
Farklı nedenlerle gelişen solunum yetmezliğinde
mekanik ventilasyon uygulamaları anlatıldı.

Panel: KOAH‘ta Tedavi
Hedefleri
KOAH’ta tedavi hedefleri çok yönlü ele alınarak
katılımcılara aktarıldı.

Rehber Oturumu: ATS 2019
Spirometri Rehberi
ATS 2019 spirometri tecrübeli hocalarımız
eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

Klinik Olgu
Konseyi
Olgular eşliğinde yapılan klinik
olgu konseyi KEYPAD aracılığıyla
katılımcılar ve tartışmacılar ile
yüksek bilimsel platformda
tartışıldı. Klinik pratiğimizde
sık rastlanılan zor olgulara
multidisipliner yaklaşım anlatıldı.

Atölye Çalışmalarımız ve
Asistan Odalarımız Beğeni Kazandı
Atölye çalışmalarında uykuda solunum bozukluklarında cihaz seçimi, VATS simülasyon,
KOAH’ta bronkoskopik tedaviler ve diffüzyon testi uygulaması alanında tecrübeli hocalarımız
tarafından anlatıldı. Asistan odalarında ise tanısal temel bronkoskopi eğitimi tecrübeli
hocamız tarafından asistanlara anlatıldı.

Standlarımızdan
Renkli Kareler
Çayımızı ve kahvemizi içtik... Simit kafede simit yedik... Meyvemizi
yedik... Sohbet ettik... Foğtağraf çektirdik... Kaligrafi ile ismimizi
yazdırdık... Ebru yaptık... Üyelik güncellememizi yaptık...
Endüstri temsilcilerinin kongremize olan ilgisi standlara yansıdı ve katılımcıların beğenisini topladı. Stand alanları
renkli görüntülere sahne olup, samimi ve sıcak bir hava yaşandı.
Ayrıca, kongre ekibimiz standları tek tek dolaşarak, firma temsilcilerine ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

Endüstri Toplantısı Yapıldı

Endüstri firmalarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Firma yetkililerinden kongremiz
hakkında oldukça olumlu geri bildirimler alındı. Toplantı sonunda firmalara katkılarından
ötürü plaketler takdim edildi.

