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1. DUYURU



Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Düzenleme Kurulu olarak sizleri, uzmanlýk alanýmýzýn tek derneði olan Türk Göðüs Cerrahisi 
Derneði’nin 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasýnda Maritim Pine Beach Otel-Antalya’da 
gerçekleþtireceðimiz 10. Ulusal Göðüs Cerrahisi Kongresi’ne davet etmekten mutluluk
duyuyoruz.

Bilimsel ve sosyal açýdan sizlere layýk bir kongre düzenlemek ana hedefimizdir.  Bu amaç için, 
Nisan 2018  tarihinde kongre düzenleme çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.  Kongremizin  ana 
temasý; “Bilgi, Tecrübe ve Paylaþým” olarak belirlenmiþtir.

Hepinizin bildiði gibi iki yýlda bir düzenlenen kongremiz, mesleki ve bilimsel açýdan son 
geliþmelerin konuþulmasý ve tartýþýlmasý için tüm meslektaþlarýmýzý bir araya getiren en 
önemli platformdur. 10. Ulusal Göðüs Cerrahisi Kongresi’nin hazýrlýk aþamasýnda; sizlere 
gönderilen  anketler,  dernek çalýþma gruplarýnýn önerileri, önceki kongrelerin geri
bildirimleri ve sizlerin görüþ- önerileri dikkate alýnarak bu kongre düzenlendi.

Bilimsel programý oluþtururken, gerek sahada çalýþan meslektaþlarýmýzýn klinik pratikte kul-
lanabilecekleri güncel bilgilere, gerekse akademik çalýþmalar yürüten meslektaþlarýmýza 
yönelik konularýnda ele alýnmasýna dikkat edilmiþtir.

Ayrýca kongre sýrasýnda uluslararasý konuþmacýlar ile ana salon sunumlarý dýþýnda da bir 
araya gelmeyi, birebir tartýþma ortamý oluþturmayý istiyoruz.

Kongremizin bilimsel gücü sizlerden gelecek bildirilerle artacaktýr. Kongre bildirileri,
poster / sözlü sunu / seçilmiþ sözlü sunu olarak deðerlendirilecektir. Sözel sunular bursla 
teþvik edilecek olup mümkün olduðunca çok sayýda sözlü bildiri oturumu yapýlacaktýr. 

Özenle hazýrlanan bilimsel programýn yaný sýra tüm gün süren yoðun çalýþma temposunun 
yorgunluðunu atmanýz, uzun süredir göremediðiniz meslektaþlarýnýzla birlikte iyi vakit
geçirmeniz için neþeli ve samimi bir sosyal program da düzenlemekteyiz.

Ülkemizdeki göðüs cerrahisi alanýnda yaþanan güncel geliþmelerin paylaþýlacaðý bu bilimsel 
þölenin en verimli þekilde gerçekleþtirilmesi “bilgi ve tecrübe paylaþýmý” için  katýlýmýnýzý ve 
katkýlarýnýzý bekliyoruz.

10. Ulusal Göðüs Cerrahisi Kongresi’nde ( www.tgcd2019.org ) buluþmak dileði ile...

Saygý ve sevgilerimizi sunarýz.



10. Ulusal Göðüs Cerrahisi Kongresi / www.tgcd2019.org



GENEL BÝLGÝLER

Kongre Merkezi
Maritim Pine Beach Hotel & Convention Centre, Antalya

Kongre Tarihleri
25 - 28 Nisan 2019

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumlarý, TTB Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir.

Web Sayfasý
Kongre ile ilgili tüm bilgilere www.tgcd2019.org adresinden ulaþabilirsiniz.

Yaka Kartý
Kayýt yaptýran tüm katýlýmcý ve refakatçilere yaka kartý daðýtýlacaktýr. Kongre düzeninin saðlanabilmesi
için yaka kartlarýnýn tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takýlmasý rica olunur. 

Katýlým Belgesi
Tüm bilimsel program katýlýmcýlarýna katýlým belgeleri 27 Nisan 2019 tarihinden itibaren daðýtýlacaktýr.

Davet Mektubu / Ýzin Yazýsý
Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazýlarý kongre sekreterliði
aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir.
Davet mektubu sahibi misafirlerin kayýt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Ýptal Koþullarý
Kayýt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak; 10 Mart 2019 tarihine kadar bildirildiði takdirde
ücretlerin tamamý, 10 Mart - 20 Mart tarihleri arasýnda bildirildiði takdirde ücretlerin %50’si iade
edilecektir.
 20 Mart 2019 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alýnmayacaktýr.
Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleþtirilecektir.



ANA KONU BAÞLIKLARI

KURSLAR

Akciðer (onkolojik)
Akciðer (non-onkolojik)
Endobronþial tedavi uygulamalarý
Postoperatif komplikasyonlar, yoðun bakým ve mekanik ventilasyon
Göðüs Cerrahisinde Son Rehberler
Özofagus (benign/malign) hastalýklarý
Mediasten
Trakea
Göðüs Duvarý Tümörleri
Göðüs Duvarý Deformiteleri
Travma
Diafragma
Plevral hastalýklar ve torakoskopik yaklaþýmlar
VATS
RATS
Akciðer Nakli
Deneysel Çalýþmalar
Göðüs Cerrahisinde asistan eðitimi ve uzmanlýk sonrasý eðitim
Göðüs Cerrahisinde Adli sorumluluk ve malpraktis

1. Göðüs Cerrahisinde Ýntraoperatif Ýpuçlarý
   VATS’ýn püf noktalarý
   Torakotominin püf noktalarý
2. Göðüs Cerrahisinde giriþimsel iþlemler
   Wang-EBUS-EUS
   ECMO sistemleri
   Navigasyon bronkoskopi
   Port katater ve Plevral katater uygulamalarý
   Endobronþiyel Tedavi Uygulamalarý (Stent, Coil, Valf)
   TTÝA ve Torasik USG
3. Bilimsel araþtýrma yöntemleri
   Araþtýrma planlama - Gereç yöntem oluþturulmasý
   Söylenmeyeni söylemek - sorulmayaný sormak
   Ýstatistik yöntemler
   Klinik dýþý araþtýrma alanlarý
   Hangi laboratuvarý kullanalým?
   Hücre, genetik çalýþmalar ve Göðüs Cerrahisi
   Biyomedikal alanlarda Göðüs Cerrahý ne yapar?



BÝLDÝRÝ GÖNDERÝMÝ

Bildirinizin sisteme giriþini online bildiri sistemi ile adým adým yapabilirsiniz.

E-posta adresinizden oluþan bir kullanýcý adý ve þifrenizi girerek öncelikle sisteme kayýt olmanýz ve sonra sisteme giriþ

yapmanýz gerekmektedir. Sisteme girilen tüm bildiriler ile ilgili yazýþmalar, bildirileri sisteme giren kiþi ile yapýlacaktýr.

Son Teslim Tarihi

10 Mart 2019

Geri Bildirim Tarihi

20 Mart 2019

Bildiri Özet Yazým Kurallarý

Sistemde bildiri yazýmý için ayrýlan alan 3000 harf ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 3000 harften fazla yazý

yazmanýza izin vermeyecektir.

Bildiri göndermeden kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için

standartlandýrýlmýþ olup farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir.

Baþlýk, çalýþmanýn içeriðini açýklar tarzda olmalýdýr. Bildiri özeti baþlýðýnda pH ya da NaCI  gibi küçük harfli

kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýnda tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmaldýr. Metin için

kimyasal simge ve uluslararasý birimler dýþýnda, kýsaltmanýn ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak

tam açýlýmý yazýlmalýdýr.

Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kýsmý olmalýdýr.

Bildiri özetine basit tablolar ve grafikler eklenmelidir.

Ýlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazýlmalýdýr. Ýlaçlarýn genel (jenerik) isimlerinin kullanýlmasý tercih edilir ve

genel isimlerin ilk harfleri büyük yazýlmaz.

Bildiri için en uygun konu kategorilerinden birini sistemde iþaretleyiniz.

Bildirinin içerisinde çalýþmanýn yapýldýðý hastane ve klinik adý belirtilmelidir.

Bildiri içerisine en fazla 3 tablo, 1 resim eklenebilir.

Poster Bildiriler 70x90cm ebatýnda olacaktýr.

Bildiri Konu Baþlýðý

Akciðer (onkolojik)

Akciðer (non-onkolojik)

Özofagus, Mediasten

Trakea

Göðüs duvarý

Travma

Transplantasyon

Diafragma

Plevra

Deneysel

DÝðer

Diðer Bilgiler

Sisteme girilen tüm bildiriler ile ilgili tüm yazýþmalar, bildirileri sisteme giren kiþi ile yapýlacaktýr.

Bildiri baþlýðý sadece büyük harfler ile yazýlmalýdýr. Baþlýk sonuna “nokta” konulmamalý ve konu baþlýðý seçilmiþ

olmalýdýr.

Sisteme giriþ yapýlan bildirilerin tamamýnýn kontrol edildikten sonra “Sonlandýrma” iþleminin mutlaka yapýlmasý

gerekmektedir. Aksi takdirde sistem üzerinde gönderdiðiniz bildiri tamamlanmýþ olarak görünecektir. 






