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Kongre merkezi ve Akropolis (Congress venue and Acropolis)

34th Anthenian Urology
Days isimli bilimsel Üroloji toplantısı 2-4. Mayıs.
2014 tarihlerinde Atina’da düzenlendi. Ülkemizden konuk konuşmacı olarak davet edilerek
katıldığım bu toplantı oldukça başarılı geçti. Toplantıya
Avrupa
ve
ABD’den çeşitli bilim
adamları konuşmacı olarak katıldılar.

Bu toplantıda robotik prostat kanseri cerrahisi ve robotik mesane
kanseri cerrahisi konularında 2 konuşma yaparak kendi cerrahi
ve klinik deneyimlerimizi katılan meslektaşlarımız ile paylaşma
fırsatım oldu.
Robotik prostat kanser cerrahisi ile ilgili ‘’Yüksek riskli prostat
kanserinde robotik radikal prostatektomi’’ ve robotik mesane
kanser cerrahisi ile ilgili
‘’Robotik mesane kanseri
ve intrakorporeal üriner
diversiyon’’ konuları ile ilgili konuşmalar yaptım.
Ayrıca, bu toplantı sırasında canlı olarak yapılan
robotik prostat kanseri
ameliyatında
ABD’den
Doç. Dr. Canda robotik prostat kanser ile ilgili konuşma yaparken.
Prof.
Peter
Scardino,
Al(Dr. Canda giving a talk on robotic prostate cancer surgery)
manya’dan Prof. Oelke
Matthias ve Hollanda’dan Prof. Jean de la Rosette ile birlikte panelist olarak görev yaparak, prostat kanseri cerrahisinde robotik
ve açık cerrahi yaklaşımları tartışma fırsatı buldum.
Toplantıda ayrıca, poster
ve video sunumlarında
moderatör olarak görev
yaptım.

Doç. Dr. Canda robotik prostat kanser ile ilgili konuşma yaparken.
(Dr. Canda giving a talk on robotic prostate cancer surgery)

laştığım için çok mutlu oldum.

Katılım ve ilginin oldukça
yüksek olduğu bu bilimsel
toplantıda ülkemizi temsil
etme fırsatı bulduğum
için, deneyimlerimizi ve
bilgilerimizi
katılımcı
meslektaşlarımız ile pay-

34th Anthenian Urology
Days was held on 2-4. May.
2014 in Athens, Greece that
was a great success. I was
invited to give talks on robotic urology from Turkey
to this meeting. In addition,
colleagues from Europe
and USA were also invited
to give talks.
I had the chance of giving 2
talks on robotic prostate cancer surgery and robotic bladder cancer surgery that gave
me the opportunity of sharing experience and knowledge.
My talks on robotic surgery
were entitled as ‘’Robotic radical prostatectomy in high-risk prostate cancer’’ and
‘’Robotic radical cystectomy
and intracorporeal neobladder’’.
Additionally, I was one of
the panelists with Prof. Peter Scardino (USA), Prof.
Oelke Matthias (Germany)
and Prof. Jean de la Rosette
(The Netherlands) during
live robotic prostate cancer
surgery session that we discussed open and robotic
surgical approaches in
prostate cancer.
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I also served as a moderator
during poster and video
sessions.
This meeting attracted great interest with many participants that gave me the
chance of sharing experience and knowledge particularly in the field of robotic
urology.
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The congress venue was very nice place located in the heart of
a a wonderful historic atmosphere.
Dr. Abdullah Erdem Canda

Toplantının düzenlendiği yer ve muhteşem bir tarihi atmosferin bir arada olması toplantıyı daha da güzel hale getirdi.
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ABD’den Prof. Scardino’ya ödül verilmesi.
(Prof. Scardino receiving his award)
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Toplantı salonundan bir görünüm.
(Appearance from one of the sessions).

