Kongre Başkanından
Milli Kongremiz Yeniden Baharda,
19. Milli Kongremizin 14-18 Mayıs 2005 tarihleri arasında Antalya'da Pine Beach Otelde yapılmasına karar verilmiştir. Kongremiz serbest bildiriler yanında Eğitim Toplantılan, Sempozyumlar, Tartışmalı Oturumlar ve
Konferanslardan oluşacaktır.
Derneğimiz ve alt derneklerden aldığımız öneriler doğrultusunda §u an için genel programı şekillendirmeye
başladık. Oldukça yoğun geçeceğini düşündüğümüz kongremiz ile ilgili güncel bilgilere
www.totbidkongre2005.org adresinden ulaşabilirsiniz. Serbest bildiri için son bildiri gönderme tarihi 15 Aralık
2005'dir.
Bu milli kongrede ilk kez EFORT ile bir işbirliğine gidilerek EFORT FORUM adı altında ilki saatlik bir sempozyum yapılacaktır. Adölesan kalça displazisi konusunda ülkemizden ve EFORT üyesi Avrupa ülkelerinden
konuşmacılar ile katılımcılar deneyimlerini paylaşmak imkanı bulacaklardır. Bunu yanında travma konusunda
Thomas Rüedi, pediatrik ortopedide Kaye Wilkins, artroplastide Karl Zweymüller, hemofilik artropati konusunda İsrail'den Michael Heim yabancı konuk konuşmacı olarak Antalya'ya geleceklerdir.
İstanbul kongresinde başlayan ve ilgi gören Ortopedi Hemşireliği bu kez kongre formatında serbest bildirileri
de içerecek şekilde düzenleniyor. 3 gün süreli kongrede Türkiye genelinde bir bilimsel platform oluşacak diye
umuyoruz.
Bunun yanında, Ortopedik Rehabililtasyon bu kongrede yandaş bir çalışma alanı olarak ele alınıyor. Serbest
bildiriler ve panellerdeki işbirliğine ilaveten, özel dal gününde kendisine ayrılan salonda Ortopedik
Rehabiltasyon toplantısı yapılacaktır.
Kongre, katılımcılara ve sponsor firmalara olan maliyetinin azaltılabilmesi amacı ile 18. Milli Kongreye göre bir
gün kısa tutulmuştur ve yine aynı nedenlerden dolayı otellerde üç kişilik ve dört kişilik oda seçenekleri de hazırlanmıştır.
Bu kongrede de önceki kongrelerde olduğu gibi en iyi serbest bildirilere ödüller verilecektir. En iyi serbest bildirilerin saptanmasında daha gerçekçi olunabilmesi için her oturumun ödül jürileri bulunduklan oturumdaki en
iyi serbest bildiriyi seçecekler, kongrenin son gününde ise her oturumda seçilen en iyi serbest bildiriler tüm oturumlardaki jüri üyelerinin tümünün katılacağı ayrı bir oturumda yeniden dinlenecek ve ödül alacak bildiriler bu
son oturumda saptanacaktır.
19. Milli Kongremize 2004 Ortak buluşmadaki gibi spor etkinlikleri de yer alacaktır. Kongremizin 2. duyurusunda bu turnuvaların koşulları açıklanacaktır, ancak bu süre içinde tenis ve mini saha futbol turnuvası ile ilgili
önerilerinizi web sitemizden düzenleyicilerimize ulaştırılmak üzere bize gönderebilirsiniz.
Bu kongremizde kalıcı olmasını dilediğimiz bazı sosyal etkinlikler yapmak istiyoruz. Sosyal komitemiz bu alanda çalışmalara başlamıştır. Bu konuda da önerilerinize açığız.
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