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Kanadalı Dr. Daren Heyland'ın baş araştırmacı olduğu, 25
ülkeden 190 yoğun bakım ünitesinin verilerinin geçerli sayıldığı
ve 3997 hasta girişinin yapıldığı, International Nutrition
Survey 2013 çalışmasında Ankara Numune Hastanesi veri
kalitesi açısından üçüncü oldu. Doç. Dr. Hatice Yağmurdur
KEPAN’ın sponsorluğunda gittiği ASPEN 2014 Kongresinde ekibi
adına ödülü aldı.

Nestle firmasının sponsorluğunda düzenlenen,

KEPAN Pediatri Kış Okulu 11-12 Ocak tarihlerinde
Antalyada yapıldı. Pediatri hekimlerinin büyük ilgi gösterdiği
toplantı 1,5 gün sürdü ve olgu tartışmaları ile sonlandı.

18 - 22 Aralık 2013 tarihlerindeki

3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Kongresine ilk kez katılan KEPAN Derneğinin düzenlediği
panelde evde nütrisyon desteğine ait konular işlendi.

2010 yılından beri ESPEN konsey üyeliğini yürüten
Prof. Dr. Kubilay Demirağ'ın yerine 2014-2018 yılları arasında bu görevi yürütmek
üzere Prof. Dr. Osman Abbasoğlu görevlendirildi

Üyelik adreslerinin yenilenmesi

Lütfen üyelik bilgilerinizi güncelleyiniz.
KEPAN Bülteni'ni size ulaştırabilmemiz için adres bilgilerinizin güncellenmesi gerekmektedir.
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KEPAN Kış Okulu

Nestle firmasının desteği ile cerrahi onkoloji ve yoğun bakım alanlarına yönelik olarak 14-15 Aralık'ta
Antalya'da yapıldı.

90 katılımcı Cumartesi günü öğleye kadar ortak programı izledi. Öğle yemeğinden sonra "Cerrahi
Onkoloji" ve "Yoğun Bakım" olarak iki ayrı salonda özgün konulara yönelik oturumlar yapıldı. Pazar günü
ise yarım gün sadece olgu tartışmaları ile ve soru-cevap şeklinde geçti.

Azerbaycan'da dostlukla ve sevgiyle karşılanan

KEPAN Derneğinin yurt dışında yaptığı ilk
eğitim toplantısı büyük bir ilgiyle izlendi. Yoğun soru ve
tartışmalar sonucu programın normal süresinin uzamasına
karşın ilginin azalmaması sevindiriciydi.

Abbott Nütrisyon Akademisi

15-16 Şubat’ta Antalya’da yapıldı. Nöroloji, Cerrahi
Onkoloji, Geriatri ve Pediatri alanlarına yönelik olarak
yapılan ve 1,5 gün süren kursun ilk yarım günü ortak
program şeklinde, sonrası ise branşlara ayrılarak 4 paralel
salonda gerçekleştirildi. Pazar günü yarım gün ise sadece
olgu tartışmalarına yönelik olarak sürdürüldü.

Eczacıbaşı sponsorluğunda 7 Mart’da İzmir'de gerçekleştirilen

"KEPAN Eczacılar ile Buluşuyor"

farklı illerden 67 eczacı katıldı.

www.kepan.org.tr

toplantısına
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ESPEN-LLL kursları

15 Mart 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı.
Kurslar üç paralel salonda sabah ve öğleden sonra olmak
üzere toplam 6 konuda düzenlendi.

KEPAN 2. yurtdışı eğitim toplantısını
Tahran'da gerçekleştirdi.

Nutricia firmasının desteğiyle yaklaşık 100 klinisyenin
katıldığı eğitim toplantısında öğleye kadar ortak
konular, öğleden sonra ise 4 paralel salonda Pediatri,
Nöroloji, Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım alanlarında
keypad eşliğinde olgu tartışmaları yapıldı. Sonrasında
ana salonda ürün tanıtımı, sorular ve tartışma bölümü
ile program tamamlandı.

15.000 TL'lik Bilimsel Araştırma Destek Bursu'nu almaya
hak kazananlar
1) Seher Demirer, Afsun Ezel Esatoğlu, Yasemin Yavuz Genç, Anıl Evrim Güngör,
İrem Alparslan, Biriz Çakır, Fatma Nişancı Kılınç'ın yürütücü olduğu "Hastaneye
Yatış Anındaki Malnütrisyon İnsidansı, Malnütrisyon Yaşam Kalitesi, Hastanede
Kalış Süresi ve Hastane Maliyetine Etkisi" isimli çalışma
2) Neşe Kaya, Hülya Gökmen Özel, Selim Kurtoğlu'nun yürütücü olduğu "Tip 1
Diyabetle diyet proteinlerinin ve yağlarının kan glukozu üzerine etkilerinin
belirlenmesi" isimli çalışma

www.kepan.org.tr
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Derneğimize katılan yeni üyelerimiz
Şule Akçan Çete, Faden Altıntaş Gün, Hülya Bilgin, Sevan Çetin, Eda Demircioğlu,
Nihal Gökbulut Özaslan, Didem Gülcü, Ayşe Gümüş, Volkan İnal, Şenay Koç, Yıldız Perk, Fatma Polat, Sedat Saylan,
Sevnaz Şahin, Adil Gökay Taflan, Filiz Taşkın, Fatih Ünal, Pınar Yavaşça, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu,
Sibel Yılmaz, Yeliz Yılmaz Bozok, Baha Zengel

GENÇ ARAŞTIRMACILAR İÇİN ESPEN KONGRESİNE KATILIM DESTEĞİ
KEPAN Derneği Yönetim Kurulu 2014 yılından itibaren nütrisyon alanındaki bilimsel çalışma (olgu
sunumları hariç) sayısını arttırmak amacıyla ESPEN kongresi katılımlarını destekleme kararı almıştır.
Aşağıdaki koşulları yerine getiren 10 genç araştırmacının kongre katılım ücreti, konaklama ve yol
giderleri derneğimiz bütçesinden karşılanacak, böylece genç nütrisyonistlerin yurt dışı bilimsel
çalışmalarda ülkemizi temsil etmeleri, bilgi ve deneyimlerini arttırma çabaları bir ölçüde desteklenmiş olacaktır.
Başvuru işleminin KEPAN tarafından kabul edilebilmesi için “sözlü” veya “poster” sunumunun ESPEN 2014
Kongre Organizasyonu tarafından kabul edilmiş olması gereklidir. Bu nedenle KEPAN’a yapılacak
başvurular en geç 15.07.2014 tarihine kadar yapılmalıdır.
BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ KOŞULLAR
Başvuru sahibinin KEPAN üyesi olması, başvuru anında 36 yaşından gün almamış uzman, asistan,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi konumunda olması ve bildirideki ilk 3 isimden birisi olması gereklidir.
Bir kişinin birden fazla çalışması olsa da, sadece tek bir bildiri ile bu destek için başvuruda bulunabilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve KOŞULLAR
1- Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması
2- Bildirinin Sözlü veya Poster sunum olarak kabul edildiğini gösteren belgenin bir fotokopisi veya basılmış
e-posta örneği
3- Söz konusu araştırmanın özeti (ESPEN’e gönderilmiş olan özetten daha kapsamlı bir özet gönderilebilir)
4- Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer
araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge
5- Bir başka kuruluştan destek alıp almadığını belirten başvuru sahibi ve diğer araştırmacıların imzalı
onaylarını gösterir beyan

www.kepan.org.tr

