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lar” dedi. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.
Toplantıya ürologlar başta olmak üzere katılım ve ilgi yüksekti. Toplantıda inkontinans, aşırı aktif mesaneden nörojenik mesane hastalıklarına, jinekolojik yaklaşımlar ve üriner inkontinansın kadın cinsel fonksiyonlarına etkisinden
hemşirelik bakımına, geriatrik hastalarda idrar inkontinansının yeri dahil olmak üzere tüm yönleriyle geniş kapsamlı
olarak ele alındı (program: http://www.uroturk.org.tr/etkinlikler/46/kurslar/142/tuak-inkontinans-calisma-grubu-4-toplantisi). Konuşmaların ardından video vaka sunumlarına geçildi. Bu bölümde ilgi çok daha yüksekti ve
Toplantı 7 Mart 2015 Cumartesi günü Kayseri Novotel’de katılımcı sorularıyla oturumlar uzadı. Normal programda
gerçekleştirildi. Toplantı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi saat: 13:00-17:30 arasında planlanan toplantı yoğun ilgi
Üroloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, EÜTF Kadın Has- nedeniyle saat 19:30’a kadar sürdü, toplantı akşam yemeği
talıkları ve Doğum Anabilim Dalı, EÜTF Geriatri Anabilim ile sona erdi. Sosyal program 08.03.2015’de Erciyes Dağı
Dalı ve ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi desteği ile multidi- Kayak tesislerinde gerçekleşti. Toplantının yorgunluğunu
sipliner olarak gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve iskayak ve kızak keyfiyle atan katılımcılar, karın tadını doyatiklal marşı ile açıldı. Toplantı açılışında TÜAK İnkontinans/
sıya yaşadılar.
Nöroüroloji çalışma grubu adına konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Türk Üroloji Akademisi İnkontinans/Nöroüroloji çalışma
grubu koordinatörü Prof. Dr. Rahmi Onur, “Bu koordinatörlüğü kurmamızdaki amaç, bilgi üretiminin yanında öğretim standardını yükseltmektir. Bunu da belirli aralıklarla
düzenlediğimiz eğitim toplantılarıyla gerçekleştirmekteyiz.
Bugün Kayseri’de düzenlediğimiz bu toplantı da eğitim
çalışmalarından biridir. Türkiye’nin değişik üniversiteleri ve
hastanelerinden gelerek bu toplantıya katılan bilim adamları, mesleki deneyim ve tecrübe paylaşımında bulunacakYazışma Adresi: Abdullah Demirtaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
E-posta: mesane@gmail.com
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Toplantı sonrası katılımcılar çok doyurucu ve verimli bir toplantı geçirdiklerini ve kısa zaman aralıklarında bu tür toplantıların tekrar Kayseri’de düzenlenmesi konusunda talepte
bulundular.
Yerel ve ulusal basında toplantıya ilgi gösterdi. Toplantının
basında yer alması TÜAK İnkontinans/Nöroüroloji çalışma
grubu faaliyetleri konusunda halkın da bilgilenmesine, nöroüroloji-inkontinans-kadın ürolojisi konularında farkındalık yaratılmasına katkıda bulundu.
http://www.milliyet.com.tr/turk-uroloji-akademisi-inkontinans-alt-kayseri-yerelfotogaleri-7801271/

