
OTURUMLAR HAKKINDA B‹LG‹LER

ENVER TAL‹ ÇET‹N KONFERANSI
ANKEM Derne¤i Yönetim Kurulu, ülkemizde antibiyotik kullan›m›n›n daha bilinçli uygulanmas›na, antibi-

yotiklere direnç geliflmesinin geciktirilmesine, infeksiyon hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinin en iyi koflullarda ger-
çekleflmesine olan büyük katk›lar›ndan dolay›, derne¤imiz kurucusu Prof Dr Enver Tali ÇET‹N ad›na her kongre-
de bir konferans düzenlenmesine 1999 y›l›nda karar vermifltir. Bu y›lki konferans Prof Dr Nuran SALMAN tara-
f›ndan verilecektir.

ANKEM MEYDANI
“ANKEM Meydan›” oturumda güncel bir konu aç›k oturum fleklinde ele al›nacakt›r. Tart›flmac›lar›n vere-

ce¤i bilgilerden sonra konular dinleyicilerin de katk›s›yla irdelenecektir. 

GENEL OTURUM (GO)
Temel konular›n ele al›naca¤› ve tüm kongre üyelerinin kat›l›m›n› sa¤lamak için tek olarak büyük salonda

yap›lacak Genel Oturumlara 75 dakika ayr›lm›flt›r. Oturum Baflkan› konuflmac›lar›n konuflmalar›n› bu sürede bi-
tirmelerine titizlikle özen gösterecektir. Dinleyicilerin katk› ve sorular› için tart›flma süresi olarak ayr›ca 15 dakika
verilmifltir. 

Sunu metinlerini göndermifl olan konuflmac›lar›n metinleri çantan›zdaki ANKEM Derg 2008;22(Ek 2)’de bu-
lunmaktad›r.

PANEL (P)
Konuflmac›lar›n kaynak bilgileri yan›nda kendi deneyimlerini ve son yenilikleri de gündeme getirecekleri

Paneller için 75 dakika ayr›lm›flt›r. Oturum Baflkan› konuflmac›lar›n konuflmalar›n› bu sürede bitirmelerine titiz-
likle özen gösterecektir. Dinleyicilerin katk› ve sorular› için tart›flma süresi olarak ayr›ca 15 dakika verilmifltir. Su-
nu metinlerini göndermifl olan konuflmac›lar›n metinleri çantan›zdaki ANKEM Derg 2008;22(Ek 2)’de bulunmak-
tad›r.

KAHVALTILI OTURUM (KO)
Salonlarda sunulacak konuflmalar kahvalt› eflli¤inde izlenebilecektir. 45 dakika süreli, spesifik konular› kap-

sayan bu oturumlarda, güncel problemler sohbet ortam›nda tart›fl›lacak, oturum yöneticisi toplant›n›n kat›l›mc›
konuflmalarla sürdürülmesine özen gösterecektir. Oturum s›ras›nda en fazla befl slayt kullan›lmas›na özen göste-
rilmesi gerekmektedir. Oturum düzenleyicilerinin oturumda yap›lacak katk›lar› da dikkate alarak haz›rlayaca¤›
metinler daha sonra yay›nlanacak ANKEM Dergisinde yer alacakt›r.

KONFERANS (K)
Konferanslar konusunda deneyimli akademisyenler taraf›ndan sunulacakt›r.

OLGU SUNUMLARI
Cerrahi, Dahili ve Yo¤un Bak›m infeksiyonlar›yla ilgili üç ayr› toplant›da yap›lacak, bu interaktif çal›flmalarda

infeksiyon olgular› sunulacak, bu olgularda antibiyotik kullan›m› topluca tart›flmaya aç›lacakt›r. 

ÖZEL OTURUM (ÖO)
Bu oturumda son bir y›lda ülkemizde yap›lan antibiyotik ve antibiyoterapi ile ilgili uluslararas› yay›nlardan dü-

zenleme kurulunca seçilen afla¤›daki yay›nlar alt› çizili yazar taraf›ndan özet olarak sunulacak ve tart›fl›lacakt›r.
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trophoresis-based epidemiologic study, Am J Infect Control 2008;36(1):33-8.

SÖZEL B‹LD‹R‹ OTURUMU
Gönderilen serbest bildiriler aras›ndan seçilenler bu oturumda sunulacakt›r. Sunum en fazla 6 dakika için-

de tamamlanmal›d›r. Sunum sonunda çal›flmalar konunun uzmanlar› taraf›ndan tart›fl›lacak ve dinleyicilere soru
ve katk›lar› için söz verilecektir.

V



F‹RMA STANDLARI

Bilim ‹laç A.fi.

Erkim ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.

Johnson&Johnson S›hhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. fiti.

Koçak Farma ‹laç ve Kimya San. A.fi.

Pfizer ‹laçlar› Ltd. fiti.

Tabuk ‹laç Tic. Ltd. fiti.

Yeni ‹laç ve Hammaddeleri A.fi.

ÇEfi‹TL‹ KATKILAR

Actavis
Bayer Healthcare
Merck Sharp Dohme ‹laçlar› Ltd. fiti.
Mustafa Nevzat ‹laç San. A.fi.
Sanofi-Aventis ‹laçlar› Ltd. fiti.
Sanovel ‹laç Sanayi ve Tic. A.fi.
Ulagay-Menarini

POSTERLER 
Posterler Düzenleme Kurulunca bildirilen yer numaras›nda as›lacak ve kongre boyunca sergilenecektir.

Posterlerin as›lmas›nda poster sahiplerine yard›mc› olacak görevliler haz›r bulunacakt›r.
Poster tart›flmalar›: Posterler belirtilen günün akflam› poster bafl›nda tart›fl›lacakt›r.
P1-29: 29 May›s 2008;17.30-18.30
P30-55: 30 May›s 2008;17.30-18.30
P56-85: 31 May›s 2008;16.00-17.30

KONGRE B‹LD‹R‹ ÖDÜLLER‹
23. ANKEM 2008 Kongresine gönderilen bildiriler, sunucunun iste¤i ve uzman de¤erlendirmesi sonras›nda

sözel veya poster sunular› fleklinde ikiye ayr›lm›flt›r. Bildiriler  kongrede sunum sonras› yeniden hakemlerce de-
¤erlendirilecek ve üç sözel bildiri ve üç postere ödül verilecektir. Ödül sözel bildirilerin her biri için 1000 YTL, pos-
ter sunumlar›n›n her biri için 500 YTL'd›r. Ödüle lay›k görülen çal›flmalar birden fazla araflt›rmac› taraf›ndan ger-
çeklefltirildiyse, ödül araflt›rmac›lar aras›nda kendilerince paylaflt›r›lacakt›r. Ödül kazanan çal›flmalara ödülleri
kongre kapan›fl töreninde verilecektir. Olgu sunumlar› ödül de¤erlendirmesine al›nmayacakt›r.

KURSLAR
Kurs konular› ö¤retim üyeleri ve uzmanlar taraf›ndan anlat›lacak, sunumlar kat›l›mc›lara bas›l› olarak veri-

lecek ve uygulamalar yap›lacakt›r. Kurslar s›n›rl› kat›l›mc› ile gerçeklefltirilece¤i için baflvurularda gecikilmemesi
önerilir. Kat›lanlardan kurs ücreti al›nmayacakt›r. Ancak Kongreye kay›t yapt›rmayan kurs kat›l›mc›lar›ndan otel
girifl için günlük 18 Euro (KDV dahil) talep etmektedir. Bu kiflilerden ö¤le yeme¤ine de kat›lacaklar›n Günlük Top-
lant› Paketini almalar› gerekmektedir. Kurs sonunda kat›l›mc›ya kat›l›m belgesi verilecektir. Kurs programlar›
XV.-XVIII. sayfalarda verilmifltir.

KRED‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹
23. ANKEM Kongresi Türk Tabipler Birli¤i Sürekli T›p E¤itimi (STE) Komisyonu taraf›ndan 36.5 kredi ile

kredilendirilmifltir.

V‹DEO PROJEKTÖR (BARKOV‹ZYON), SLAYT
Kongre oturumlar›nda video projektör kullan›labilecektir. Video projektör kullanmak için Power-point

program› ile haz›rlanm›fl sunular USB flash disklere veya CD'lere kaydedilmifl olmal›d›r. Tüm sunu materyalleri,
oturumundan en az 30 dakika önce konuflmac› taraf›ndan sunum kontrol odas›na teslim edilmelidir.
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