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8.

Ulusal Hepatoloji Kongresi bu defa başkentimiz güzel Ankara’da 1-5 Haziran 2011 tarihleri arasında yapıldı. Kongre “Akut Başlangıçlı Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı” isimli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurs’u ile 1 Haziran Çarşamba günü saat 13:00’da başladı.
Kursa ilgi anlamlı derecede yüksek, toplantı salonu tama yakın dolu idi. Bu ilgi kurs sonuna kadar devam etti. Oturum
başkanları ve konuşmacılar başarılı bir kongre için zorunlu
olan zamanlarına uyuma çok dikkat ettiler. Konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini güncel bilimsel veriler ışığında katılımcılar
ile paylaştılar. Katılımcılar oturumların sonunda soruları ve
katkıları ile kursu bilimsel yönden oldukça zenginleştirdiler.

Kongre 2 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da açılış konuşmaları ile başladı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman,
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Ömer Özütemiz ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ kongre hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
Kongre karaciğer hastalıkları ile ilişkili 9 panel, temel ve klinik bilimler olmak üzere 2 “State-of-the-Art Lecture”, 2 konferans, 12 Uzmanı ile Sabah Toplantıları ve 6 uydu sempozyumu ile bilimsel yönden oldukça zengin ve dolu idi. Bununla
birlikte kongrede araştırmacılar yapmış oldukları çok değerli
çalışmalarını sözlü ve poster bildiriler ile sundular.
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8. Ulusal Hepatoloji Kongresi’ne toplam 802 katılım gerçekleşti. Kongrede, konusunda uzman 20’si yabancı olmak üzere 134 kişi oturum başkanlığı veya konuşmacı olarak bilgi ve
deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar. Sözlü veya poster
bildiri olarak sunulmak üzere 212 adet bildiri gönderildi.
Gönderilen bildiriler konusunda uzman 32 hakem tarafından; her bildirinin 3 hakem tarafından değerlendirilmesi koşulu ile değerlendirmeye tabi tutuldu. Seçilen bildiriler 7’si
Başkanın Seçtikleri oturumunda olmak üzere 21’i sözlü ve
7’si poster tartışması olarak kongrede sunuldu. Gönderilen
bildirilerden 3 sözlü ve 5 poster bildiri ödüle layık bulundu.

toplam 24 araştırma başvurdu. Her proje konusunda uzman
3 hakem tarafından değerlendirildi. Hakemlerin tümü tarafından olumlu bulunan 3 adet projenin desteklenmesine karar verildi.

8. Ulusal Hepatoloji Kongresi’nde ilk defa, yürütülmekte
olan veya başlanılması planlanan karaciğer hastalıkları ile ilgili orijinal araştırmalar desteklendi. Proje teşvik ödülü için

8. Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin yüksek kalitede, bilimsel
açıdan zengin ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde katkıda bulunan herkesi kutluyoruz.

8. Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için çok sayıda Ana Sponsor ve Sponsor endüstri ilaç
firmaları destek verdi. Bu defa kongreye önemli derecede
medya desteği bulunmaktaydı. Karaciğer hastalıklarının gelişimi, korunma ve tedavi yaklaşımları konusunda kongre sırasında yapılan basın toplantısı ve açık oturumlarla toplumun
bilgilendirilmesi sağlandı.

E¤itimin pahal› oldu¤unu düﬂünüyorsan›z, cehaletin bedelini hesaplay›n.
Sokrates
MÖ 469
MÖ 399

86

HAZİRAN 2011

