18. Avrupa
Organ Nakli Kongresi’ne
Katılmak Ister misiniz?
Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) paydaş olarak yer aldığı ve Türkiye Organ
Nakli Vakfı (TONV) tarafından koordine edilmekte olan International Transplant Network (ITN)
projesi çerçevesinde organ ve doku nakli profesyonellerine teşvik amacıyla kongre katılım desteği
sağlanacaktır. ONKOD’un akademik koordinasyonu ile yürütülecek olan bu destek bursu duyurusuna
gelen başvurulardan uygun bulunan 25 kişi için 24-27 Eylül 2017 tarihlerinde İspanya’nın Barselona
kentinde düzenlenecek olan 18th Congress of the European Society for Organ TransplantationESOT 2017 Barcelona (18. Avrupa Organ Nakli Kongresi) etkinliğine ulaşım, konaklama ve kongre
kaydı dahil tam destek bursu verilecektir.
Kongre ile ilgili detaylı bilgilere http://esot2017.esot.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru formuna www.onkod.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz veya
Çiğdem Tunçkanat - ctunckanat@tonv.org.tr
Selcan Karabektaş - skarabektas@tonv.org.tr
adreslerinden isteyebilirsiniz.

Başvuru Kriterleri
1. Söz konusu kongre için bildiri başvurusu yapmak (Abstract ID# gereklidir),

Bildiri Konuları:
Level 1-Topics

Level 2-Topics

Level 3-Topics

∞ Basic
∞ Clinical
∞ Translational

∞ Kidney
∞ Liver
∞ Lung
∞ Heart
∞ Intestine
∞ Pancreas Islet
∞ Composite Tissue
∞ Cell
∞ Artificial Organ
∞ Xenograft
∞ Other

∞ Donation and Donor Types
∞ Allocation
∞ Histocompatibility
∞ Immnunology
∞ Ischemia-Reperfusion-Preservation
∞ Surgical Technique
∞ Rejection
∞ Immunosupressive Agents
∞ Histology		
∞ Infection
∞ Cancer
∞ Metabolic Complications
∞ Cardiovascular Complications
∞ Biomarkers and Molecular Changes
∞ Other

2. Organ doku hücre bağışı ve nakli alanlarından birinde aktif olarak çalışıyor olmak,
3. Hekim, hemşire veya ilgili diğer mesleki alanlardan olmak,
4. Üniversite, özel, kamu hastanesi veya organ bağışı ve organ nakli alanında bir sivil toplum
kuruluşunda aktif bir şekilde çalışıyor olmak,
5. Çalıştığı kurum/kuruluş amirinden ve bölüm başkanından olmak üzere 2 adet referans mektubu
temin etmek.
Saygılarımızla,
Dr. Yavuz Selim ÇINAR
ONKOD Başkanı
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