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25. Dünya Videoüroloji Kongresi 19-22. Haziran. 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlendi. Kongrenin başkanlığını Bulgaristan’dan Prof. Marin Georgiev yaptı. Endourology Society,
EAU Section of Uro-technology ve Bulgaristan Üroloji Derneği katkıları ile düzenlenen bu toplantının onursal başkanı ABD’den Prof. Arthur Smith idi. Oldukça başarılı geçen bu toplantının bilimsel programı
da oldukça zengin olarak hazırlanmış idi. Toplantıya ülkemizden de
çok sayıda katılım ve ilgi vardı.
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Bu toplantıya robotik
üroloji ile ilgili konuşma yapmak üzere ve
kendi deneyimlerimizi katılımcılar ile paylaşmak üzere davet
edildim.
Toplantıda
robotik mesane kanseri cerrahisi ile ilgili
bir konuşma yaptım.

Yine bu toplantıda, oldukça ilgi gören bir oturum olan ‘’Robotik prostat kanseri ve robotik mesane kanseri’’ oturumunda İtalya’dan Prof.
Walter Artibani, Avusturya’dan Prof. Günter Janetschek ve ülkemizden
Prof. Ali Rıza Kural ile birlikte panelist olarak görev yaptım. Bu oturumda robotik prostat kanseri ve robotik mesane kanseri ile ilgili güncel bilgi ve yaklaşımları diğer panelistler ile birlikte tartışma fırsatı
bulduk.
Son olarak yine bu toplantıda
‘’Ürothelyal
kanserler’’ oturumunda Prof. Stoyan Tchakarov ve Prof. Krassimir
Neykov ile birlikte moderatörlük görevi yaptım. Bu oturumda ise
‘’Ürothelyal kanserler’’
konusu ile ilgili yapılan
sunuları değerlendirdik ve sunumu yapanlar ile karşılıklı tartıştık.

25th World Congress on Videourology was held on 19-22. June. 2014 in
Sofia, Bulgaria. Chairman of this congress was Prof. Marin Georgiev.
This meeting was organized by Endourology Society, EAU Section of
Uro-technology and Bulgarian Association of Urology. Honorary chairman was Prof. Arthur Smith from USA. The meeting was very successful with a very well prepared scientific program. There were many
participants from Turkey.
I was invited to give a
talk on robotic urology
and to share our experience with the participants related with robotic bladder cancer
surgery.
Additionally, I took
part as a panelist
together with Prof.
Walter Artibani from
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netschek from Austria
and Prof. Ali Rıza Kural
from Turkey during the ‘’Robotic prostate cancer and bladder cancer
session’’. We had the chance of discussing up to date information related with robotic prostate cancer surgery and robotic bladder cancer
surgery during this session that attracted great interest.
Lastly, I took part as a
moderator together
with Prof. Stoyan Tchakarov and Prof. Krassimir Neykov during the
‘’Urothelial Cancer’’
session that we reviewed and discussed
the presentations.
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Dr. Canda, ‘’Robotik prostat kanseri ve robotik mesane kanseri’’ oturumunda İtalya’dan Prof. Walter Artibani, Avusturya’dan
Prof. Günter Janetschek ve ülkemizden Prof. Ali Rıza Kural ile birlikte panelist olarak görev yaparken.
(Dr. Canda took part as a panelist together Prof. Walter Artibani from Italy, Prof. Günter Janetschek from Austria and Prof. Ali
Rıza Kural from Turkey during ‘’Robotic prostate cancer and bladder cancer session’’)

