
Toplantı İzlenimleri

119

Toplantı 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü Kayseri No-
votel’de gerçekleştirildi. Toplantı Türk Üroloji Akademisi 
(TÜAK) İnkontinans/Nöroüroloji Çalışma Grubu koor-
dinatörlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) 
Üroloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, EÜTF Kadın Has-
talıkları ve Doğum Anabilim Dalı, EÜTF Çocuk Hastalık-
ları Anabilim Dalı ve EÜTF Nöroloji Anabilim Dalı, EÜTF 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, EÜTF Psi-
kiyatri Anabilim Dalı desteği ile multidisipliner olarak 
gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
açıldı. Toplantı açılışında TÜAK İnkontinans/Nöroürolo-
ji çalışma grubu adına konuşan Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TÜAK 
İnkontinans/Nöroüroloji çalışma grubu koordinatörü Prof. 
Dr. Rahmi Onur, “TÜAK Nöroüroloji-İnkontinans çalışma 
grubu olarak bu toplantıyı 3. kez Kayseri’de düzenlemenin 
mutluluğu içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz top-
lantıya Kayseri’de çok büyük ilgi gösterilmesi ve toplantının 
son derece verimli geçmesi bu yıl ki toplantıyı düzenle-
me kararımızda önemli rol oynamıştır. Birçok disiplinden 
meslektaşımızın biraraya geldiği bu toplantının yine çok 
verimli geçeceği kanaatindeyim” dedi. Açılış konuşmaları-
nın ardından oturumlara geçildi. Toplantıya ürologlar başta 
olmak üzere katılım ve ilgi yüksekti. Toplantıda inkontinans 
cerrahisi, aşırı aktif mesane, çocuklarda inkontinans, inkon-
tinansın nörolojik temelleri, inkontinansın kadın ve erkek 
cinsellikleri üzerine etkisi ve psikiyatrik sonuçları gibi birçok 
önemli konuda oturumlar düzenlendi. Konuşmaların ar-
dından video vaka sunumlarına geçildi. Bu bölümde de ilgi 
oldukça yüksekti. Bilimsel programın ardından EÜTF Aile 
Hekimliği öğretim üyesi Prof. Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, 
hakkında birçok araştırmada bulunduğu ‘’19. yüzyılda Os-
manlı topraklarında yürütülen misyonerlik faaliyetleri ve 
sağlık hizmetleri’’ konusunda bilgilendirmelerde bulunarak 

katılımcılara görsel yönden çok zengin ve içeriği oldukça 
dolu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı 19:30’da başlayan 
akşam yemeği ile sona erdi. 
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Toplantı sonrası katılımcılar çok doyurucu ve verimli bir top-
lantı geçirdiklerini ve kısa zaman aralıklarında bu tür toplan-
tıların tekrar Kayseri’de düzenlenmesi konusunda talepte 
bulundular. Yerel ve ulusal basında toplantıya ilgi gösterdi. 

Toplantının basında yer alması TÜAK İnkontinans/Nöroüro-
loji çalışma grubu faaliyetleri konusunda halkın da bilgilen-
mesine, nöroüroloji-inkontinans-kadın ürolojisi konularında 
farkındalık yaratılmasına katkıda bulundu.
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