Değerli Katılımcılar;
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Pediatri Günleri’nin yirmi birincisi
26–29 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir. Bu yıl sempozyumumuzu 2019 yılı içinde kaybettiğimiz
çok değerli hocamız Prof. Dr. Tolga Fikri KÖROĞLU anısına düzenliyoruz.
Dünya çapında çok büyük bir bilim insanı, akademisyen, eğitimci ve hekim
olan Prof. Dr. Tolga Fikri KÖROĞLU, 1993 yılında Marmara
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 1994-1998 yılları arasında aynı
Üniversite’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi almıştır.
1998-2000 yılları arasında Texas Üniversitesi Dallas Çocuk Hastanesi’nde 2 yıl
boyunca resmi çocuk yoğun bakım yan dal eğitimi sonrasında önce Marmara
Üniversitesi’nde, 2002 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’nı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini
kurmuştur. 2006 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi olduğu Çocuk Acil
Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin başkanlık görevini 2016-2018 yılları
arasında yürütmüştür. Başkanlığı döneminde çalışma grupları ve kurullar
oluşturmuş, protokoller hazırlamış, Board sınavlarını başlatmış, Sağlık
Bakanlığı ile önemli işlere imza atmış ve derneğin kurumsal kişilik kazanması
yolunda çok önemli işler yapmıştır. Dünya Çocuk Yoğun Bakım Dernekleri
Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Türkiye'de Çocuk
Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği bünyesinde Amerikan Pediatri Akademisi ve
Amerikan Kalp Cemiyeti sertifikalı “Pediatric Advanced Life Support”
(çocuklarda ileri yaşam desteği) kurslarının başlatılmasını sağlamıştır. Türkiye
için bir ilk olan Çocuk Yoğun Bakım alanında kitap editörlüğü, kitap bölümleri
ve kurslar düzenlemiştir. Bizler bölümümüzde pek çok emekleri olan bu
kıymetli hocamızı ebediyete uğurlamış olmanın derin üzüntüsünü duyuyoruz.
Sempozyumdan bir gün önce "Çocuklarda İleri Yaşam Kursu (ÇİYAD)" ve
"Çocuk Beslenmesi Kursu" gerçekleştirilecektir. Bu yıl çocuk sağlığı ve
hastalıkları alanında sağlık ekibimizin vazgeçilmez bir parçası olan
hemşirelerimizle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi "2. Pediatri
Hemşireliği Günleri Sempozyumu" da düzenlenecektir. İzmir ve çevre
illerde görev yapan tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile
hekimleri, halk sağlığı uzmanları, ilgili tıpta uzmanlık öğrencileri,
pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili hemşireler,
diyetisyenler ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sempozyumun ilk günü Prof. Dr. Tolga Fikri KÖROĞLU anma töreni ve anısına
Çocuk Yoğun Bakım ve Acil Tıp Oturumları; ikinci günü ise Genel
Pediatri Oturumları düzenlenecektir. Çocukluk çağında kritik hastaya
yaklaşım, çocukluk çağı genel acilleri, nörolojik aciller, hematolojik ve
onkolojik aciller, yenidoğanda aciller, solunum – dolaşım yetmezliği olan
çocuğa yaklaşım, çocukluk yaş grubu beslenmesi, romatolojik hastalıklar,
nefrolojik hastalıklar, enfeksiyöz hastalıklar konularında güncel yaklaşımlar
tartışılacaktır. Amacımız güncel bilgiler ışığında çocukların tanı, tedavi ve
izlemlerini sağlamaktır. Pediatri ailesine yıllarca emek vermiş, değerli oturum
başkanlarının da katkısıyla oturumların çok eğitici ve unutulmaz geçeceğini
düşünmekteyiz. Bu yıl sempozyumumuza bildiri kabulü de yapılacak;
değerlendirme kurulunun bilimsel değerlendirmesi sonucunda seçilen
bildirilerin sözlü bildiri olarak sunulması sağlanacaktır.
Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini
bizlerle paylaşan herkese şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bu bilimsel
etkinliğe davet ediyoruz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Murat DUMAN
Sempozyum Başkanı
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