Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

Değerli, meslektaşlarım, sevgili nöroşirürji uzmanlık öğrencileri, nöroşirürji hemşireleri,
tıbbi firma çalışanları ve değerli misafirlerimiz,
Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresine hoş geldiniz. Yoğun geçen bir yıl sonunda, Türk
Nöroşirürji Derneği’nin 30. Kongresinde Nöroşirürji ailesi ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.
Kongremize bu sene 16 ülkeden 925 bildiri özeti gönderimi gerçekleştirilmiştir. Sizleri bilimsel
çalışmalarınız ve emeğiniz için yürekten kutluyorum.
Bu yıl hazırladığımız kongre programı karşılıklı bilgi aktarımı paylaşımı esasına dayalı antlaşmalar
yapılan ‘Congress of Neurosurgical Surgeons (CNS)‘, ‘German Society of Neurosurgery (DGNC)’nin
katkıları ve ‘European Association of Neurosurgical Societies (EANS)’, ‘Neurosurgical Society of
Iran (IRNESO)‘ katılımları ile gerçekleştirilecektir. Burada amaç dünyanın ve ülkemizin önde gelen
akademisyenlerinin bilgi ve tecrübelerinin katılımcılara aktarılmasının sağlanmasıdır.
Çok değerli katılımcıları ile ortak oturumlar, isimlendirilmiş konferanslar, paneller, elektronik oylamalı
olgu tartışmaları, sözlü bildiri oturumları, tartışmalı poster oturumları ve Nöroşirurji asistanlık oturumu
yer almaktadır. Bu yıl konusunun uzmanları tarafından ‘sağlıkta şiddet’ konulu panel ve çok sayıda
konuşmacının katılımı ile sosyal konuşmalar düzenlenecektir.
Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 5-8 Nisan 2016 tarihlerinde kongremizin hemen öncesinde
geleneksel IBNC (International Basic Neurosurgical Course) 2. Dönem 1. Kurs düzenlenecektir. IBNC’nin
bu dönemdeki ana teması ‘Nörotravma ve Fonksiyonel Cerrahi’dir. Kursa 58 ülkeden 185 kursiyer
katılacaktır. Türkiye’den katılan kursiyerlerin tamamına burs olanağı sağlanmıştır.
Prof. Albert L. Rhoton anısına ‘Cerrahi Nöranatomi Kursu’ bu yıl pre-meeting kurs olarak düzenlenecektir.
Ayrıca ‘İleri Endoskopik Kafa Kaidesi ve Hipofiz Cerrahisi Kadavra Kursu’ kongremiz bünyesinde
yapılacaktır. Her iki kurs bu yıl ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi çalışmaları “UEMS - Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” tarafından
“EACCME - Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde
geçerli olacak, CME kredilendirmesine dahil olacaktır.
Kongremiz her sene olduğu gibi 12. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi ile birlikte gerçekleşecektir.
Nöroşirürji hemşiresi olarak çalışan tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyor,
bilimsel çalışmaları ve katılımları için kendilerine teşekkür ediyorum.
30. Bilimsel Kongremizin bilimsel programına yönetici, konuşmacı, bildiri sunucusu ve tartışmacı
olarak katılan siz değerli katılımcılarımıza, kongremize katılarak ürünlerini sergileyen değerli endüstri
temsilcilerine ve kongremizin hazırlık sürecinde emeği geçen yönetim kurulu ve kongre düzenleme
kurulu üyesi arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Zeki ŞEKERCİ
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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