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19 Mayıs Atatürk’ ü Anma 

Gençlİk ve Spor Bayramımız

Kutlu Olsun

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,
Selam durdu kayığı, çaparası, takası, 
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman
Bir duman değil bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. 
Samsun limanına bu gemiden atılan 
Demir değil, 
Sarılan ana yurda
Kemal Paşa’nın kollarıydı.  
Cahit Külebi



Çift lümenli hemodiyaliz kateterlerinin enfeksi-
yon, akım yetersizliği, kateterin dizaynı veya 

işlem sırasında gelişebilecek komplikasyonlar nede-
niyle uzun dönemli kullanımı önerilmemektedir. Pri-
mer amaç arteriyovenöz fistül ile damar giriş yolu sağ-
lamak ve kateter gereksinimini azaltmaktır. Üç hafta-
dan daha uzun kullanımlarda tünelli-kaflı kateterler 
tercih edilmelidir. Kateterin USG rehberliğinde asep-
tik teknikle takılması tromboz ve enfeksiyon riskini 
azaltacaktır.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR HEDEF : TUZ
Dr. David G. Beevers

HEMODİYALİZ KATETER 
KOMPLİKASYONLARI

Dr. Dilek Torun

13. Ulusal Hipertansi-
yon ve Böbrek Hastalık-
ları Kongresi’nde sunulan 
konuşmaların ve bildirile-
rin özetlerine elektronik 
kitaptan ulaşabilirsiniz.

Uydu Sempozyumu

19 MAYIS 2011 - PERŞEMBE 
14.45 - 15.45 

SALON A

• Turnuva 16 takımdan oluşacaktır.
• Takım kayıtları başvuru sırası önceliğine göre be-

lirlenecektir.
• Her takım 2 asil,1 yedek toplam 3 kişiden
• oluşacaktır.
• Takım üyelerinin isimleri ile kayıt yapılacak, isim-

lerde değişiklik yapılamayacaktır.
• Maçlar eleme usulüne göre oynanacaktır.
• Turnuva ilk tur maçlarındaki takım eşleşmeleri kura 

ile belirlenecektir.
• Maçlar 40’ar dakika üzerinden yapılacaktır.

• Turnuva 8 takımdan oluşacaktır.
• Takım kayıtları başvuru sırası önceliğine görebelir-

lenecektir.
• Her takımda 1 yedek, 6 asil, 1 kaleci görev alacaktır.
• Takım üyelerinin isimleri ile kayıt yapılacak, isim-

lerde değişiklik yapılamayacaktır.
• Maçlar eleme usulüne göre oynanacaktır.
• Turnuva ilk tur maçlarındaki takım eşleşmeleri 

kura ile belirlenecektir.
• İlk tur maçlar 25’er dakika, yarı final maçları
• 40’ar dakika, final ve 3. lük maçı 1 saat üzerinden 

yapılacaktır.
• Beraberlik halinde 5 adet penaltı atışı yapılacaktır.

Bowling Turnuvası Kuralları Futbol Turnuvası Kuralları

TURNUVALAR BAŞLIYOR
Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongrelerinde geleneksel hale gelen futbol ve bowling turnuvaları başlıyor. Katı-
lım ve bilgi için turnuva masalarına başvurabilirsiniz.

 Açılış Kokteyli
19 Mayıs 2011 / 20.00 

Golden Trombone

Kongremizin ilk günü, ilk oturumunda Birming-
ham Üniversitesi’ nden  Prof. Dr. David G. Be-

evers, “Hipertansiyon ve Tuz: Artık hareket zamanı” 
konu başlığı altında tuz ve hipertansiyon ilişkisi,  hi-
pertansiyon tedavisinde önemli bir hedef olan aşırı tuz 
tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılabilecek yakla-
şımlar konusunda bilgi verecek; günlük tuz tüketimini 
ciddi ölçüde azaltan ve hatta gelecek yıllar için ortala-
ma günlük tuz tüketim hedefini 4 gram olarak belirle-
yen İngiltere’de uygulanan aktivitelerden; World Ac-
tion on Salt&Health  kuruluşunun bu konudaki yakla-

şımlarından bahsedecektir. 
 Halen Birmingham Üniversitesi’ nde öğretim 

üyeliği yapan Dr. Beevers; Intersalt, Intermap, Ascot, 
Life, Syst-Eur…gibi büyük çalışmaların araştırıcıları 
arasındadır. Hipertansiyon konusunda yazdığı kitapla-
rı da olan Dr Beevers’ın   670’den fazla yayını mev-
cuttur. British Society of Hypertension’ un 1995-1997 
yıllarında  başkanlığını yapan Beevers, Journal of Hu-
man Hypertension başeditörlüğü görevlerinde de bu-
lunmuştur. 

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği’ nin 13. Ulu-
sal Hipertansiyon ve Böbrek Has-
talıkları kongresi için yine sizler-
le birlikte olmaktan çok mutluyuz.  
Kongremize her yıl olduğu gibi bu 
yıl da yoğun bir ilgi mevcuttur. Yö-
netim kurulumuz olarak sizlerin 
karşısına üstün nitelikli bir prog-
ramla çıkmanın heyecanını yaşa-
maktayız. Bilimsel programımı-
zı hazırlarken değerli hocalarımı-
zın ve siz kıymetli katılımcı mes-
lektaşlarımızın katkılarını göz önü-
ne aldık. 

Kongrenin ana konuları ağırlık-
lı olarak hipertansiyon, genel nef-
roloji ve renal replasman tedavi-
leri (hemodiyaliz, periton diyalizi 
ve renal transplantasyon) ile ilgi-
li güncel konu başlıklarından oluş-
maktadır. Konular sizlere en yetkili 

yerli ve yabancı konuşmacılar tara-
fından aktarılacaktır. Karşılıklı fi-
kir alışverişleri yapılacak ve bu su-
numlardan değerli katılımcılarımı-
zın çok faydalanacağını düşünü-
yoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl-
da kongremizde genç hocalarımı-
zın programda yer almalarına özen 
gösterdik. 

Derneğimiz Türk tıbbına kazan-
dırdığı önemli çalışmalara bundan 
sonra da devam edecektir. Planla-
nan yeni projeler ve yeni bilimsel 
çalışmalarla yine siz değerli mes-
lektaşlarımızın karşısında olacağız. 

Bu yılda “Türkiye’nin Tansiyo-
nunu Ölçüyoruz” projesini yurdu-
muzun planlanan illerinde (Sam-
sun, Manisa, Kütahya ve İstanbul) 
Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiy-
le gerçekleştirdik. Bu projeyle tan-
siyon taramaları yapılmakta, çok 
sayıda hipertansiyon ile ilgili bro-
şür dağıtılmakta ve halkımız tansi-

yon yüksekliğinin önemi konusun-
da bilinçlendirilmektedir. Bu proje-
de yapılanlar, geçen yıllarda oldu-
ğu gibi Gazete Tansiyon aracılığıy-
la kongre boyunca sizlerle paylaşı-
lacaktır. 

 Türk Hipertansiyon ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği’ nin 13. kong-
resinin bilimsel programı dahil tüm 
hazırlıklarının yapılmasında çok 
büyük bir gayretle çalışan, Kong-
re ve Dernek Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Ülver Derici başta olmak üzere 
tüm yönetim kurulu üyeleri hoca-
larımıza sonsuz teşekkürlerimi su-
narım. Ayrıca kongremize sponsor 
olan ilaç sanayi temsilcilerine de 
teşekkür ederim. 

 İyi ve başarılı bir kongre dile-
ğiyle saygılar sunarım. 

13. 
KONGREYE 
HOŞGELDİNİZ!

Prof. Dr. Şükrü SİNDEL
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


