.
KONGRE GAZETESI
Sayı: 3

Tarih: 08.11.2014

CANLI CERRAHİLER HER ZAMANKİ
GİBİ İLGİ ODAĞIYDI

Bausch&Lomb, Imed ve Zeiss ﬁrmalarının destekleriyle düzenlenen canlı cerrahi seanslarına katılım çok yoğun oldu.
Her zamanki gibi canlı cerrahi seanslarını izlemek üzere salonu dolduran hekimlerimiz, katarakt cerrahisi ve vitreo retinal
cerrahide son teknoloji cihaz ve malzemeler kullanılarak deneyimli cerrahlarca yapılan çok başarılı ameliyatları izlediler.
Firmalar en yeni ürünlerini tanıtma fırsatını bulurken, hekimlerimiz de canlı izledikleri ameliyatlarla ilgili öğrenmek istediklerini
sorma fırsatı yakaladılar. Moderatörler ise yaptıkları yorumlarla deneyimlerini paylaşıp, soruları cevaplayarak canlı
cerrahinin kazanımını en üst düzeye çıkarttılar.

Hekimlerimiz izledikleri canlı cerrahilerle salonlarından çıkarken
kliniklerine döndüklerinde torik ve multifokal intra oküler lens
implantasyonu ve vitreo retinal cerrahiye başlama konusunda
motive olmuşlardı.

KONGRE’DE
SARI ZEYBEK
Ülkemizin önemli araştırmacı gazetecilerinden
“Sarı Zeybek” belgeseliyle tanınan Can Dündar,
Deva ﬁrmasının organizasyonu ile oftalmologlarla
buluştu. Hekimlere aynı isimli, imzalı kitabını hediye
eden Dündar ile hekimler arasında keyiﬂi diyaloglar
geçti.

İKİ İMZA GÜNÜ BİR ARADA
Prof. Dr. Şaban Şimşek’in hazırlamış olduğu “Göz Hastalıkları
Cep Kitabı” büyük ilgi gördü. VSY ﬁrması standında yapılan
aktivitede dileyen hekimler hem yazarla sohbet etme fırsatı buldu
hem de kitaplarını imzalattılar.
Novartis
standındaki
“Oculus
simülasyon
sistemi”ni
deneyenlerde
Yaşa Bağlı Maküler
Dejenerasans’a
farkındalığı
artırırken,
hekimlerimize
hastaların gerçek
hayatta yaşadıkları
zorlukları anlama
fırsatı sundu.

Cerrahi malzeme standında da setlerdeki eksik malzemeler
uygun ﬁyatlara tamamlandı.

Salonlardaki yoğun bilimsel aktivitelerin arasında fırsat buldukça kitap satış standlarını büyük ilgi gösteren yeni
çıkan kitapları inceleyen ve satın alan hekimlerimiz ilme olan aşklarını bir kez daha ispat ettiler.

E-POSTER UYGULAMASIYLA KULLANICILAR YÜZLERCE
POSTERE TEK TIKLA ULAŞIYOR.
Kongremize gönderilen
posterlerin elektronik
formatta kabul edilmesi
hekimlerimizce kolaylıkla
ulaşılıp incelenebilme
fırsatı sağlaması yanında
kağıt israfını önleyip
arşivlenebilme imkanı da
sunuyor.

Göz Kliniklerimiz Bayanlara Emanet
İki bayan yöneticimiz Şişli Etfal Hastanesi idari ve eğitim sorumlusu
Doç. Dr. Dilek Güven ve Ulucanlar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş kontak lens standında
incelemelerde bulunurken objektiﬂerimize takıldılar.

Yabancı konuklarımızdan Edoardo Midena’nın verdiği
“Diabetic Macular Edema: Update On Imaging and Therapy” ve
“The Atrophic Macula” konulu konferansları büyük bir ilgiyle
izlendi.
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