TURNUVALAR BAŞLIYOR
Bowling Turnuvası Kuralları

Futbol Turnuvası Kuralları

• Turnuva 16 takımdan oluşacaktır.
• Takım kayıtları başvuru sırası önceliğine
göre belirlenecektir.
• Her takım 2 asil,1 yedek toplam 3 kişiden
oluşacaktır.
• Takım üyelerinin isimleri ile kayıt yapılacak,
isimlerde 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
göre belirlenecektir.
• Her takımda 1 yedek, 6 asil, 1 kaleci görev alacaktır.
• Takım üyelerinin isimleri ile kayıt yapılacak,
isimlerde 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.
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11. KONGREYE HOŞGELDİNİZ!
Değerli meslektaşlarım,
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
Derneği’nin düzenlemekte olduğu 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresine hoşgeldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda program hazırlanırken
sizlerin görüş ve istekleriniz önplanda tutulmuştur.
Son derece bilimsel, güncel konularla konusunda,
deneyimli değerli bilim adamlarının destek ve katkılarıyla kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongre bilimsel
programı uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak sizlere sunulmaktadır. Derneğimizin önceki yıllarda
yapmış olduğu ve Türk tıbbına son
derece değerli katkıları olan çalışmalar da bu kongrede özetle gözden geçirilecek ve sizlere hatırlatılacaktır. Bunlar Türk Hipertansiyon
Prevelans çalışması (PatenT), Türk
Hipertansiyon İnsidans Çalışması
(HinT) ve Tuz çalışmasıdır (SalTurk).
Derneğimiz bundan sonra da bu
tür önemli çalışmaları gerçekleştirmek kararındadır.
Kongremizde güncel bir o kadar da bilimsel konular işlenecek, sizlerin katkılarıyla da detaylı olarak tartışılacaktır.
Dünya böbrek günü her yıl olduğu gibi bu yılda
mart ayının ikinci perşembesi olan 12 Martta tüm dünyada ve Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
Derneğimiz Türk Böbrek Vakfı ile Istanbul’da, Anadolu
Böbrek Vakfı ve Ufuk Üniversitesi ile Ankara’da konunun öneminin vurgulandığı toplantıların yapılmasına
bizzat katkıda bulunmuştur.
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Hepinizin bildiği gibi Türk Hipertansiyon ve Böbrek
Hastalıkları Derneği Dünya Hipertansiyon Ligi üyesidir.
Bu nedenle hipertansiyon ile ilgili tüm etkinliklerde
yer almaktadır. Bu yıl 17 Mayıs Dünya hipertansiyon
günüdür. Derneğimiz geçen yıl hipertansiyon haftası
süresince “Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz” programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın da katkıları ile
9 ilde (İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Trabzon, Ankara, Konya) tansiyon taraması yapmış
ve 30 bin üzerinde kişinin tansiyonu ölçülmüş ve bir o kadar da
halkımıza hipertansiyon ile ilgili aydınlatıcı broşürler dağıtılmıştır. Her
yıl yapılması planlanan Türkiye’nin
Tansiyonunu Ölçüyoruz projesi bu
yılda Sağlık Bakanlığı desteğinde
Ankara, İstanbul ve Antalya’da yapılacaktır. Program Ankara’da başlayacak; Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde tansiyon taramaları ve
toplantılar yapılarak gerçekleştirilecektir. Bu sosyal proje ile inanıyoruz ki Türkiye’de her 3 erişkinden
birinde mevcut olan hipertansiyon sorununun farkındalığı, iyileştirilmesi, tedbirleri için önemli adımlar atılmaktadır.
Tüm katılımcılara tekrar hoşgeldiniz der, verimli ve
başarılı bir kongre olması dileklerimle hepinize sevgi
ve saygılar sunarım.
Prof. Dr Şükrü SİNDEL
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

SİGARASIZ KONGRE
Kongre süresince, tüm kongre alanlarında sigara içilmeyecektir.
Kongre düzenleme kurulu olarak “sigarasız kongre”yi desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçmeye Devam
Ediyoruz.

17 Mayıs 2009 Dünya Hipertansiyon Günü
etkinlikleri bu yıl Türkiye’den başlıyor.
Arun Chockalingam, MS, PhD, FACC Professor of Global Health and Director of Continuing
Public Health Education Simon Fraser University, Vancouver, BC Canada
Dr. Chockalingam is a professor of Health
Sciences at Simon Fraser University
and is the Secretary General of the
World Hypertension League (WHL).
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Dr. Arun Chockalingam MS, PhD,
FACC; Simon Fraser Üniversitesi’nde
(Vancouver, Canada) sağlık bilimleri profesörü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda

Dünya Hipertansiyon Ligi genel sekreterliği
görevini yürütmektedir. Tuz, hipertansiyon ve bunların kardiyovasküler hastalıkların oluşumundaki rollerine ait
çalışmaları mevcuttur. Dr. Chockalingam kongremizde tuz tüketiminin hipertansiyon gelişimindeki rolü, dünyada
tuz tüketimi ve tuz duyarlılığı konusunda
bilgiler içeren bir konferans verecektir.

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde sunulan
konuşmaların ve bildirilerin özetlerine elektronik kitaptan ulaşabilirsiniz

T

S

ağlık Bakanlığı onay ve desteği ile geçen sene 2-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen “Türkiye’nin
Tansiyonunu Ölçüyoruz” projesi bu sene de
devam ediyor. Geçen yıl Tansiyon Tırımız ile
9 ilde ((İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ankara)
durarak kan basıncı ölçümleri gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 30.000’i aşkın
insanın tansiyonu ölçüldü, 40.000’i aşkın tır
ziyaretçisine eğitim broşürü dağıtıldı. Ulusal
ve yerel medyada kampanya tanıtıldı, hipertansiyon anlatıldı. 2008 kampanyası OcakHaziran periyodunda 47 ulusal, 53 yerel yazılı mecrada ve 46 sitede yansıma elde etti.

Bu sene de 3 büyük metropolümüzde (İstanbul, Ankara ve Antalya) 11-17 Mayıs 2009
tarihleri arasında kan basıncı ölçümleri yapılmaya halkımızın bilinçlendirilmesi aktivitelerine devam edilecektir. Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık ocaklarında 17 Mayıs’ı içine alan
hafta boyunca tansiyon ölçümleri yapılarak
aktivitenin 1 hafta boyunca devam etmesi
sağlanacaktır.
Hedefimiz tüm Türkiye’yi hipertansiyon tırımız ile dolaşarak halkımızı bu bir numaralı
kontrol edilebilir ölüm nedenine karşı eğitmek, bilgilendirmek, hipertansiyon farkındalık ve hipertansiyon tedavisinde kontrol oranlarımızı arttırmaktır.

Tansiyon tırımız
12 - 13 Mayıs’ta
İstanbul’da
Eminönü ve Kadıköy
meydanlarında!..

Bu sosyal sorumluluk projesine destek veürk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, kongrenin konuşma me- ren Deva Holding A.Ş. Bud 4 Direktörlüğü’ne
tinlerini ve bildirilerini klasik kongre teşekkür ederiz.
kitabı yerine, elektronik kongre kitabı olarak
sunmaktadır. Size sunulan 2 GB kapasiteli
Çevremizi ve ülkemizi koruma bilincinin
dış bellekte, kongrede yapılan konuşmaların artması dileği ile saygılar sunarız.
metinleri ve bildiriler yer almakta, ayrıca sizin
kişisel kullanımınız için de boş alan (≈1.9GB)
bulunmaktadır.
Bu uygulama ile konuşma metinleri ve serbest bildiriler elektronik ortamda derlenip,
hem kullanımı daha kolay bir hale getirilmiş hem de önemli miktarda kağıt tasarrufu
sağlanmıştır. Her yıl kongremizde dağıtılan
kitapların toplam 300.000 sayfa tuttuğu düşünülürse, elektronik kitap uygulaması ile
binlerce ağacın kesilmesinin engellendiği
söylenebilir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
toplantılarından haberler
Derneğimiz bu yılda hekimlerle buluşmaya devam etti..
Ankara’da 26 Aralık 2008 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ARICI “Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Dislipidemi ve Tedavisi’
27 Şubat 2009’da Doç. Dr. Sim KUTLAY “Prediyaliz Hastalarında Anemi”
20 Mart 2009’da Doç .Dr. Ülver DERİCİ “Diyaliz Hastalarında Malnutrisyon ve Tedavi Yaklaşımları” isimli konuları derneğimizin organizasyondaki toplantılarda katılımcılarla paylaştılar.
Her yıl yapılan bölgesel toplantımız bu sene Adana’da (10-12 Nisan) yapıldı. Doç. Dr. Ahmet
Alper KIYKIM “Bütün beta blokerler aynı mıdır” ve Doç. Dr. Gültekin GENÇTOY “Antihipertansif
tedavide yan etkiler” konu başlıklarıyla konuşma yaptılar.
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“TÜRKİYE’NİN TANSİYONUNU ÖLÇÜYORUZ”
PROJESİ DEVAM EDİYOR.

