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Editörden

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bülten Editörü

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin de¤erli üyeleri,
Yeni bir bülten ile hepinizi sayg›yla selaml›yoruz. Bültenimize Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nin uluslar aras› etkinli¤i olan, 14-17 Ekim 2008
tarihleri aras›nda Seul’de yap›lan Kore – Türk Nöroﬂirürji Dernekleri
ortak toplant›s›n›n ayr›nt›l› haberleri ve toplant› izlenimleri ile
baﬂl›yoruz. Derne¤imizin görevlisi olarak TTB-UDEK Çal›ﬂma
Gruplar›n›n Genel Kuruluna kat›lan meslektaﬂlar›m›z›n raporlar›na
ve üyelerimizden gelen dosyalar ve yaz›lara yer veriyoruz. Yine
kurumsallaﬂman›n önemli bir göstergesi olarak oluﬂturulan Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i Ödüllerinin yönergelerini ilerleyen sayfalarda
bulabilirsiniz. Ola¤an ödül ve toplant› duyurular›na yine
bültenimizde yer veriyoruz. Bir sonraki bültende görüﬂmek
dile¤iyle sayg›lar›m›z› sunar›z.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i önceki baﬂkan› Dr.
Mehmet Zileli ile Kore Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan›
Dr. Hee-Won Jung aras›nda daha önce gayri resmi
olarak mutabakata var›lan Türk-Kore dostluk
toplant›lar›n›n ilkinin Seoul- Kore’de yap›lmas›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. Kore Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
Kore Ulusal Kongresi’nin son günü bu ortak
toplant›ya ayr›lm›ﬂt›. Toplant›n›n program› aylar
öncesinden belirlendi, kat›l›mc›lar, konuﬂmac›lar ve
bildiriler tespit edildi.
Ülkemizin birçok ﬂehrinden gelen Türk kat›l›mc›lar
olarak 14 Ekim 2008 tarihinde ‹stanbul Atatürk
havaalan›nda buluﬂulup yola ç›k›ld›. 15 Ekim 2008
tarihinde Türkiye’den 24 kat›l›mc› Seoul-Incheon
Uluslararas› Havaalan›nda Kore Nöroﬂirürji Derne¤i
taraf›ndan karﬂ›lanarak otellerine yerleﬂtirildi.
Ayn› gün saat 18.30-20.00 saatleri aras›nda hoﬂ
geldiniz Resepsiyonu yap›ld›. Bu resepsiyonda Kore
Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan› Dr. Hee-Won Jung bir
hoﬂ geldiniz konuﬂmas› yapt› ve ard›ndan Türk
4
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Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan› Dr. Ethem Beﬂkonakl›
sahneye davet edilerek aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
gerçekleﬂtirdi.
Kore-Seoul’da ilk karﬂ›laﬂma çok samimi bir
ortamdayd›. Kore’lilerin Kuzey-Güney savaﬂ›
esnas›nda Türkiye’den gördükleri dostluk ve yard›m
özellikle orta yaﬂ grubunda net olarak hat›rlan›yor ve
her f›rsatta minnetle an›l›yordu.
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16 Ekim günü sabah ortak toplant›n›n özel
konuﬂmac›s› ABD, Shreveport’dan Dr. Anil Nanda
“The unbearable lightness of honesty in
neurosurgical complications” adl› konuﬂmas›nda
Türk-Kore dostlu¤una de¤indi ve Atatürk’ün
Gelibolu’daki savaﬂ, Mehmetçik ve yabanc›
askerlerle ile ilgili yorumlar›n› anlatt›.

Konuﬂman›n ard›ndan Türk heyetine özel olarak
düzenlenen bir günlük Seoul turu Kore savaﬂ›
esnas›nda savaﬂan 3000 Türk Askerinin (ki 700
civar›nda da ﬂehit, 300 kadar da kay›p vermiﬂlerdir)
an›s›na dikilen ﬁehitlik ziyaretiyle baﬂlad›.
Daha sonra geleneksel Kore Pazar›n› yans›tan
“Insadong Street” gezildi ve ayn› caddede geleneksel
Kore yeme¤ini içeren bir ö¤le yeme¤i yendi.
Yeme¤in önemli özelli¤i ancak çubuklarla yenebilen
bol miktarda yeﬂillik içermesiydi.
5
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Daha sonra eski Kore hükümdarlar›n›n mekan›
olan “Gyeongbok Palace” gezildi ve otele dönüldü.

Ard›ndan Seoul’un hatta uzak do¤unun en
büyüklerinden olan “Buda Mabedi” gezildi.
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Ayn› gece Kore Nöroﬂirürji Derne¤i Türk
Kat›l›mc›lara kal›nan otelde akﬂam yeme¤i verdi. Bu
yemekle Kore ve Türk kat›l›mc›lar aras›ndaki iliﬂkiler
daha da geliﬂtirilmiﬂ oldu.
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17 Ekim’de baﬂlayan 1. Türk-Kore bilimsel
toplant›s› Dr. Mehmet Zileli’nin “Türkiye’de
Nöroﬂirürji” konferans›yla baﬂlad› ve Dr. Dong Gyu
Kim’in “Kore’de Nöroﬂirürji” konferans›yla devam
etti. Dr. Kim konferans›nda bir slaytla nöroﬂirürjiye
hemen hemen ayn› tarihlerde baﬂlad›klar›n› ancak
Nöroﬂirürji’de uluslararas› makale say›s›nda
Türkiye’nin ABD ve Japonya’dan sonra dünya 3.sü
oldu¤unu kendilerinin ise daha geride kald›klar›n›
ifade etti.
Sabah bölümünün di¤er konuﬂmalar›na ise Dr.
Selçuk Palao¤lu (Management of cervical disc
disease), Dr. Ethem Beﬂkonakl› (Transcorticaltransventricular approach for colloid cysts of the 3rd
venrticle), Dr. Jacques Brotchi (Spinal cord
hemangioblastomas, classification & surgical
treatment: experience on 43 cases), ve Dr. Toshiki
Yoshimine (Asymptomatic meningiomas: natural
history and surgical indication, Robot control by
subdural electrodes: the brain machine interface) ile
devam edildi.
Ayn› gün ö¤le saatlerinde ise Dr. Zileli ve Dr.
Oh’un tan›kl›klar›yla Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan›
Dr. E. Beﬂkonakl› ve Kore Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan›
Dr. Hee-Won Jung’un imzalar›yla yap›lan bir
seremoniyle
Türk–Kore
Nöroﬂirürji
Dostluk
Anlaﬂmas› imzaland›. Bu anlaﬂmayla ﬂimdilik 2 y›lda
bir karﬂ›l›kl› ortak toplant› düzenlemeye karar verildi.
Ortak toplant›n›n ö¤le bölümünde ise paneller
vard›
A- Brain Tumors
Baﬂkanlar: C.K. Chung, Murad Bavbek
Panelistler: C.J.Kim, Radical removal of
craniopharyngioma
by
pterional
and
interhemispheric approach
S.Chung,
Transcallosal
craniopharyngioma

approach

for

S.H. Kim, Extended TSA for craniopharyngioma
Faruk ‹ldan, Microsurgical nuances in complex
craniopharyngiomas
B- Infections of the spine
Baﬂkanlar: S.J Kim, Selçuk Palao¤lu
Panelistler: Selçuk Palao¤lu, Spontaneous or
iatrogenic pyogenic spinal infections
7
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K.S. Kim, Tuberculous spondylitis
Mehmet Zileli, Non-tuberculous, non-pyogenic
unusual spinal infections
C- Management problems of the subarachnoid
hemorrhage
Baﬂkanlar: H.K. Bae, Mehmet Yaﬂar Kaynar
Panelistler: J.H. Lee, Therapeutic strategies for
poor grade aneurysmal SAH patients
J.S. Kim, Decision making in SAH with V-B
dissection
Talat K›r›ﬂ, ICA aneurysms
D- Update on neurosurgical procedure for
intractable pain
Baﬂkanlar: S.S. Chung, Ali Savaﬂ
Panelistler: K.J. Lee, Intrathecal pump for
intractable pain
J.Y. Park, Update on radiofrequency treatment for
intractable pain: Conventional pulsed & pulsed dose
RF technique
Ali Savaﬂ, The surgical treatment of neuropathic
pain
E- Current management of hydrocephalus
Baﬂkanlar: S.H. Park, A¤ahan Ünlü
Panelistler: H.J. Sin
Y. S. Ra
A¤ahan Ünlü, Craniospinal shunt complications
Ö¤leden sonraki bölümde ise serbest bildiriler ve
poster sunumlar› vard›. Türkiye’den kat›lan 36 bildiri
sunuldu.
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17 Ekim 2008 tarihi akﬂam›nda Gala Yeme¤i
verildi. Kongreye kat›lan Koreli Beyin Cerrah› say›s›
1200 civar›ndayd›. Geniﬂ bir salonda yap›lan gala
yeme¤inde Türk Beyin Cerrahlar›na sahnenin en
önünde 3 masa ayr›lm›ﬂt› ve tüm Türk konuklar
masalar›na Kore Nöroﬂirürji Baﬂkan› ve Kongre
Baﬂkan› taraf›ndan ﬂahsen ince bir zerafetle tek tek
yerleﬂtirildi. Geleneksel aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› en
k›demli beyin cerrah›, önceki Kore Nöroﬂirürji
Derne¤i Baﬂkan›, halen Baﬂkanl›¤› yürüten Dr. HeeWon Jung, Kongre Baﬂkan› ve bir sonraki ﬂeçilmiﬂ
Baﬂkan ve WFNS baﬂkan› Dr. J. Brotchi yapt›lar. Her
konuﬂmac› Türk-Kore dostlu¤una, Kore savaﬂ›
esnas›nda Türkiye’nin yard›mlar›n› defalarca anlat›p
teﬂekkür ettiler. Dr. Hee-Won Jung son konuﬂmas›
s›ras›nda Türkçe ‘Sevgili dostlar lütfen kalk›n›z’
diyerek Türk misafirlerin hepsini aya¤a kald›rd› ve
1200 kiﬂilik salon bizleri dakikalarca alk›ﬂlad›.
Hepimizin bu jest karﬂ›s›nda gözleri doldu.
Ertesi sabah otelden bizi havaalan›na götürecek
olan otobüs geldi. Dr. Hee-Won Jung ve Kore
Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri otobüsün önünde bizleri
tek tek kucaklad›lar, defalarca geldi¤imiz için
teﬂekkür ettiler ve otobüsün kalk›ﬂ›na kadar bir saat
boyunca bizleri beklediler, her türlü ayr›nt›yla ﬂahsen
ilgilendiler ve aynen Türkiye’deki geleneklerde
oldu¤u gibi arkam›zdan kaybolana kadar el sallad›lar.
Dostluk ve vefa bu olsa gerek. 2010 y›l› May›s ay›nda
ev sahibi biz olaca¤›z ve Kore’den gelecek
dostlar›m›z› biz a¤›rlayaca¤›z...

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi : 7 bildiri
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi

: 2 bildiri

GATA, Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi

: 4 bildiri

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi

: 2 bildiri

S.B. Ankara D›ﬂkap› EAH

: 4 bildiri

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi

: 5 bildiri

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi

: 1 bildiri

Ege Üniversitesi T›p fakültesi

: 1 bildiri

S.B. Ankara Atatürk EAH

: 2 bildiri

Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi : 4 bildiri
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi

: 1 bildiri

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi

: 1 bildiri

Anadolu T›p Merkezi

: 2 bildiri
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Toplantı İzlenimi

Dr. CEM ATABEY
Haydarpaﬂa GATA Nöroﬂirürji Klini¤i

Uzun bir yolculuk ve tatl› bir yorgunlu¤un ard›ndan…
‹lk kez kat›ld›¤›m bir yurtd›ﬂ› kongresinin
heyecan›n› Atatürk Havaalan›’nda hissetmeye ve 11,5
saat sürecek yolculu¤u merakla beklemeye baﬂlam›ﬂ
iken bekleme salonunda Ankara’ dan gelen Etem abi
(Beﬂkonakl›) ve ‹hsan (Solaro¤lu) ile karﬂ›laﬂt›k.
Selamlaﬂma ve sohbet.
Saatimiz 18:30 gösteriyor ve uçuﬂ öncesi son
güvenlik kontrolüne gidiyoruz. Uzun bir kuyruk ve 200
kiﬂilik bir Koreli turist kafilesi. Bizlere ülkeleri ve
kendileri ile ilgili ilk izlenimleri orada vermeye
baﬂl›yorlar. Oldukça yavaﬂ, sakin ve bir o kadar
sayg›l›… Kuyrukta bekleme süresi uzad›kça Selçuk
abi (Palao¤lu) ile göz göze gelip bu s›ra biter mi
acaba dercesine birbirimize bakt›k… Nihayet
uçaktay›z. Türkiye’ den kongreye giden ekip olarak
birbirimize hay›rl› yolculuklar temennisi… Pilotun
anonsu ve uçak kalk›yor. Sanki zorlu bir maraton gibi
var›ﬂa ulaﬂabilecek miyim? Acaba jet-lock olacak
m›y›m? Uykusuzluk nas›l bir duygu? Bol bol s›v›
tüketin ve yorgunluk hissetmeyin önerileri
kula¤›mda.
Iﬂ›klar sönüyor ve uyku moduna geçmek gerek
ama ne mümkün. ‹hsan S. geliyor uça¤›n arka taraf›na
onu da uyku tutmam›ﬂ. Sohbet ediyoruz. Ama
uyumak gerek çünkü indi¤imizde Seul’ de ö¤len
olacak ve ayakta sa¤lam kalmak laz›m.
Saat 11:30 (yerel saatle) pilotun anonsu ile
gözlerimi aç›yorum. Seul Incheon havaalan›na iniﬂe
geçmiﬂiz ve kemerleri ba¤layal›m. (Resim-1) Heyecan
artm›ﬂ seviyede. Serdar (Kaya) inece¤imiz
havaalan›n›n bir ada oldu¤unu söylüyor. Köprülerle
anakaraya ba¤l›.(Resim-2) Çok büyük bir havaalan› ve
binalar aras›nda yer alt› metro hatt› var. Uykusuzluk
(Türkiye saatiyle 05:30) herkesi etkilemiﬂ gibi ama
yeni bir ülkeye gelmiﬂ olman›n heyecan›n› hepiniz
bilirsiniz. Pasaport kontrolü geçince Mehmet

Resim 1

Resim 2

hocam›n (Zileli) etraf›nda toplan›p yoklama yap›l›yor!
Bizi Chris karﬂ›l›yor. Koreli ancak Almanya’ da okuyan
bir üniversite ö¤rencisi Chris. Amcas›na yard›mc›
oluyormuﬂ okulun tatil oldu¤u dönemlerde
memleketine gelip. Ekip için en kritik kiﬂi Chris. Hem
ilk tan›d›¤›m›z Koreli hem de bize yard›m edip yol
gösterecek en önemli kiﬂi. Ekibin bir bölümü hemen
kendini terminalin d›ﬂ›na at›yor. E ne de olsa kaç
saattir nefes al›namam›ﬂ. Biraz nefes almak lazim. Bu
arada hemen cep telefonlar› aç›l›yor. Memlekette
sevdiklerine herkes haber vermek için. Ama o da ne!
11
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Ne turkcell, ne vodafon ne de avea. Çal›ﬂm›yor. O
kadar güzelim telefonlar›m›z var hepsi son model. Ne
çare!!! Bir tek Tuncer abi (Süzer) at›yor bize havas›n›
çünkü tek çal›ﬂan cep telefonu ona ait… Bizlerde
büyük bir hayal k›r›kl›¤› ve ﬂaﬂk›nl›k. ‹ﬂte ekip bu
anda ortak kader ve al›n yaz›s›na ba¤l› olarak
kaynaﬂ›yor h›zl›ca.
Otobüsle 1,5 saatlik bir yolculuk (Resim-3) sonras›
otelimizin oldu¤u Seul’ un ticaret merkezine
Gangnam-gu. Odalara valizleri at›p hemen
var›yoruz:G
keﬂif çal›ﬂmalar›na geçmek için lobide sözleﬂiliyor.
Baz›lar›m›zda elektronik merak› fazla ve dünya kadar
sipariﬂ al›nm›ﬂ. Chris’ in önerisini dinleyip metroyu
kullanaca¤›z. Çünkü trafik bir felaket Seul’ de.
‹stanbul’ un trafi¤ini herkes parma¤› ile arar. 5-10km’
lik bir mesafeyi ancak 1,5-2 saatte gidebilirsiniz.
Arabalar oldukça lüks ve benzin bir o kadar ucuz.
Herkes navigasyon cihaz› kullan›yor. Anlay›n ne
demek istedi¤imi.
Youngsan iﬂmerkezine gidip hemen dal›yoruz
elektronik markete. (Resim-4) Hem fiyat keﬂfi hem
pazarl›k için. Ancak hiçbir ﬂey almadan ç›k›yoruz.

B ü l t e n i

Bugünlük bu kadar diyoruz. Bayram abi (Ç›rak)
frenliyor bizi “gençler acele etmeyin” diyor. Belli ki
yurtd›ﬂ› tecrübesi fazla abimizin diyoruz ve büyük
sözü dinleyip al›ﬂveriﬂi ertesi güne b›rakmaya karar
verip do¤ru metro hatt›n›n yolunu tutuyoruz. Line2
(yeﬂil hat) sonra Line4 (mavi hat) derken metro
(Resim-5) a¤›nda, Aç›l›ﬂ kokteyline yetiﬂelim hemen.
(Resim-6) Ay›p olmas›n Koreli ev sahiplerimize.
Intercontinental Hotel (kongre oteli) Seul’ un en
büyük ve en lüks oteli. (Resim-7) Alt›nda metro
istasyonu ve dev bir ticaret-al›ﬂveriﬂ merkezi (COEX)
var. Kokteylde sunulan yemeklere, herkesi bilmem
ama ben korkulu gözlerle bak›yorum. Korkulacak bir
ﬂey yok asl›nda. Yeni tatlar ve ilginç yemekler
dikkatimizi çekiyor. Tan›d›k olarak karides, midye,
istakoz, suﬂi, ›spanakl› börek ve soslu biftek var.
Kokteylin en can al›c› tad› bence K›rm›z› Üzüm!
Dehﬂet güzel bir nefaseti var. Aromas› süper. Ben
hemen Koreli arkadaﬂlar›m›za yanaﬂ›p çi¤ olarak
sunulan karides, midye ve ›stakozu nas›l
yiyebilece¤imiz soruyorum. Çünkü önlerinde birçok
farkl› sos koymuﬂlar. Ac›ya bay›l›yorlar. Güneye has
bir ﬂey olsa gerek bu ac› sevdas›. Ad›n›n önünde
Güney olan her yerde ac› çok seviliyor çünkü.
Gerçekten de tavsiye edilen soslar yard›m›yla çok
hoﬂ oluyor o tats›z tuzsuz diyebilece¤imiz yiyecekler.
Korelilerin
bir
özelli¤ini
daha
burada
keﬂfediyoruz. Erken yemek yiyip erken evlerine
gidiyorlar. Keza kokteyl saat 20:00 sular›nda bitiyor.
Bize de tabi Seul’ un gecelerini keﬂif için vakit kal›yor.
Özkan abi (Ateﬂ), Gökﬂin (ﬁengül), Ö. Faruk abi
(Türko¤lu), ‹hsan S.ve Serdar K. kald›¤›m›z otele
dönüp üstümüzü de¤iﬂtirip ﬂehir turuna ç›k›yoruz

Resim 3
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Resim 7

Resim 5

Resim 8

Resim 6

(Resim-8)
yolda
keﬂif
yapan
abilerimizle
karﬂ›laﬂ›yoruz ve görülecek yerleri herkes birbirine
aktar›yor ayaküstü.
Ertesi sabah saat 10:00’ da Seul turistik turu için
otel önünde buluﬂuyoruz. Aram›zda olmayanlar var.
San›r›m Jet-lock etkisi. Mehmet Z. hocam herkes
otobüse diyor. Rehberimiz bu turda Ted! Koreli ve

Resim 9a
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oldukça komik bir çocuk. Bu arada ekibin kalan
k›sm›ndan bir telefon geliyor ve onlar› da bir
dinlenme tesisinde bekleyece¤iz. Kimseden itiraz
yok çünkü hiçkimse kahve molas›na hay›r demiyor.
Ne de olsa Türkiye saatiyle 04:00! Kahveler Selçuk P.
abi’ den. Teﬂekkür ediyoruz kendisine buradan
tekrar.
Kore ﬁehit ve Gazileri An›t›n› ziyaret, sayg›
duruﬂu, foto¤raf çekimi! (Resim-9a-b) Herkes bildi¤i
kadar›yla bilgilerini aktar›yor ama Uygur abi (ER)
baya¤› donan›ml› gelmiﬂ. Biz daha çok dinleyici
taraf›nday›z.
Yolumuz Itaewon’ a do¤ru. Buras› turistik k›sm›
ﬂehrin. 100m lik bir cadde. (Resim-10a-b-c) Ö¤le
yeme¤i yiyece¤iz burada. Hepimiz barbeküsü
meﬂhur olan bu ülkede nas›l bir et yiyece¤imiz
beklerken Selçuk P. abi “ben vejetaryenim” diyor.
(onu tan›yanlar buna itiraz ediyorlar, ben bilemem
art›k!) Önümüze haﬂlanm›ﬂ pirinç ve üzerinde ad›n›
bilmedi¤imiz otlar kapl› bir çanak masan›n üzerinde
4-5 çeﬂit ac› soslu salata konarak açl›¤a mahkum
ediliyoruz. (Resim-11a-b) Türker S. abi san›r›m
benimle ayn› fikirdeydi! Ali abinin (Savaﬂ) çubuklar›
kullanmaktaki mahareti gözümüzden kaçmad› ve bize
orada ufak bir kurs verdi nas›l tutulur çubuklar diye.
(laf aram›zda kals›n ben kaﬂ›kla yedim kimseye
söylemeyin.)

Resim 9b

Resim 10a

ﬁimdi hediyelik eﬂya al›ﬂveriﬂi ve sonras›nda
Buda’ y› mabedinde ziyaret ediyoruz. Buda’ n›n
mabedi gerçekten görülmeye de¤er, rengârenk ve
tütsü kokusu insan›n içini ferahlat›yor. (Resim-12a-bc) Ancak midemizdeki zil sesini duymamak elde
de¤il. ‹ﬂte tam bu s›rada Serdar K.’ ›n Çorum leblebisi
imdad›m›za yetiﬂiyor. (Resim-13) Seul’ de Çorum
Leblebisi ile karn›m› doyurdu¤umu söylesem kimse
inanmaz san›r›m.
Ard›ndan kral›n saray›na gidiyoruz. 400 y›ll›k bir
geçmiﬂi var Changdeokgung saray›n›n. (Resim-14a-bc) Sarayda her yer ahﬂap. (Resim-15a-b-c) Rehberimiz
Ted, Koreliler krallar›n› ve saraydaki politikac›lar› pek
sevmiyorlar diyor. Politikac›lara karﬂ› san›r›m her
yerde ayn› duygular besleniyor. Japon kültüründen
çok etkilenmiﬂler ve bunun ac›s›n› çekiyorlarm›ﬂ.
(Resim-16a-b) Alfabeleri Çince, yaz›m kurallar›
Japonca. Kendilerini bulmalar› bir hayli vakitlerini
alacak ancak ekonomileri ve sanayileri çok geliﬂmiﬂ.
Yollarda Hyundai ve Kia marka son model araba ve
jip dolu.
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ﬁekil 12a

Resim 10c
Resim 12b

Resim 11a,b

Ted, bizi Namdaemun denilen esas ticaretin ucuz
yap›ld›¤› ve elektroni¤in bol oldu¤u yere götürüyor.
Burada ekibin büyük k›sm› otele gitmeyerek
otobüsten iniyor ve al›ﬂveriﬂe giriﬂiyoruz. Gerçekten
dünyan›n birçok yerine göre çok ucuz bir merkez.
Pazarl›k ﬂart! Özkan A. abiye de buradan bir foto¤raf
makinesi ald›k. Dönüﬂe geçiyoruz ekip toplan›yor ve
istikamet metro istasyonu. Bir gün önceden tecrübeli
ve sanki metroyu biz inﬂa etmiﬂiz edas›yla giriyoruz.
Biletler al›n›yor. Sak›n bileti atmay›n metroya girince
çünkü ç›k›ﬂ yapabilmeniz için ayn› bileti tekrar
turnikelerden geçirmeniz ﬂart. Yoksa mahsur
kal›rs›n›z içerde! Bir gün önce baﬂ›m›za geldi ama biz
Türkleri durdurmak ne mümkün! Atlad›k turnikelerin
üstünden!

Resim 12c

Otelde bizler için verilen akﬂam yeme¤i çok
güzeldi. Ö¤le yeme¤inin ac›s›n› bile ç›kartt›k tavuk ve
makarna ile. Akﬂam tekrar ç›kt›k otelden gece foto¤raf
çektik Seul’ de. Erken yatmak laz›m bu gece çünkü
ertesi gün konuﬂmalar ve bildiriler var. Döndük
otelimize herkes odalara!
15

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Resim 14c

Resim 13

Resim 14a
Resim 15a

Resim 14b
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Resim 15c

Sabah erkenden kongre merkezine gittik ancak
saat fark› insan› çok etkiliyor. Ay›lmak çok zor oluyor.
Korelilerin en dikkat çekici yönü enerji içeceklerine
düﬂkünlükleri. Bunu stant açan firmalar›n verdikleri
promosyonlardan da anlamak çok kolay: Energy
Drink. Bir de unutmadan geçemeyece¤im ilaç (!)
firmalar›n›n kat›l›m› bizim kongrelere göre daha
yüksek oranda.

Resim 16a

T›p ve nöroﬂirürji e¤itim sistemi bizimkisinden
biraz farkl›. 5 y›ll›k t›p e¤itimi, 1 y›l nöroﬂirürji
klini¤inde intern ve 2 y›ll›k fellowship sonras› sahaya
ç›k›yor hekimler. 3 y›l askerlik döneminde
tecrübelerini artt›r›yor sonras›nda devlet veya
üniversite hastanelerinde görev yap›yorlar.
Burada nöroﬂirürji spinal, kraniyal, periferik sinir
cerrahisi olarak ayr›lm›ﬂ. Spinal cerrahlar her türlü
vertebra anomalisi ve hastal›¤›na yönelik cerrahi
yap›yorlar. Ortopedistlere pek b›rakm›yorlar spinal
sistemi. Pusan Üniversitesinden Doç Dr. Choi Byung
Kwan ile baya¤› uzun bir sohbet ard›ndan her iki
ülkenin kültürü ve nöroﬂirürjisi hakk›nda
konuﬂuyoruz.

Resim 16b

Bu arada akﬂam oldu! Gala yeme¤i baﬂl›yor. Saat
18:30! Türk konuklar için masa haz›rlanm›ﬂ. Çok
sadece ve ﬂ›k. Yemekte bize Seul üneiveristesinden
Prof. Dr. Chun Kee Chung eﬂlik ediyor. (kendisi ayn›
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zaman da benim bildirimi sundu¤um oturumda
baﬂkanl›k yapt›, sohbete oradan dal›yoruz
keyifle!)Yemekler çok güzel. Bir Kore kültür özelli¤i
daha burada ortaya ç›k›yor: Konuﬂmay› çok seviyor
Koreliler. Ard› ard›na sahneye sürekli birileri ç›k›p
konuﬂuyor herkes sayg›yla dinliyor ve gülüyor. Bu
arada her y›l düzenlenen Japonya-Kore Nöroﬂirürji
Dernekleri aras› futbol karﬂ›laﬂmas›n› Koreliler ilk kez
kazanm›ﬂlar çok mutlular. Kutluyoruz Koreli
meslektaﬂlar›m›z›. Muhteﬂem bir konser ard›ndan
gece foto¤raf çekimleriyle sona eriyor. (Resim-17a/e)
Bu gece son gecemiz ve uyuyarak geçirmek
istemiyor kimse. Genç nöroﬂirürjenler ekibi olarak

otel yak›n›nda bir pub-bar da oturup bir ﬂeyler
içerken Kore’de sokak kavgas› seyretmeden
gitmeyelim diye sa¤ olsun Koreli kardeﬂlerimiz bize
ufak bir gösteri bile yap›yorlar. Bu arada ekibin bir
k›sm› kula¤›m›za gelen bilgilere göre otel odas›nda
Türkiye’ den getirdikleri konserve sarmalar› afiyetle
yemiﬂler. (Resim-18a-b) Kendilerini gönülden
kutluyoruz.
Ertesi sabah erkenden otelden ayr›l›p bizi alan
otobüsle hareket edip Incheon havaalan›na
dönüyoruz. Uça¤›m›z saat 13:20 (07:00 TR saatiyle)
kalk›yor. Iﬂ›klar sönüyor ve Uzun bir yolculuk ve tatl›
bir yorgunlu¤un ard›ndan…‹stanbul. (Resim-19)

Resim 17a

Resim 17b
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Resim 17d

Resim 17e

Resim 18b

Resim 18a

Resim 19
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Yönergeler

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
“NÖROﬁ‹RÜRJ‹ ÜSTÜN H‹ZMET ÖDÜLÜ”
YÖNERGES‹

Madde 1: Bu yönerge ile, Türk Nöroﬂirürjisi’nin bilimsel, mesleki ve sosyal olarak geliﬂimine katk›
sa¤layarak hizmet etmiﬂ kiﬂilere, Nöroﬂirürji mesle¤inin ulusal ve uluslar aras› düzeyde kabul
görmesine yol açan üstün çal›ﬂma ve yard›mlar› olan kiﬂilere, Türkiye’de Nöroﬂirürji’nin
geliﬂiminde maddi ve manevi olarak üstün katk›s› bulunan kiﬂi ve kuruluﬂlara teﬂvik ve teﬂekkür
amaçlanm›ﬂt›r.
Madde 2 : Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nöroﬂirürji üstün hizmet ödülü her y›l bir kiﬂiye verilir. Ödül
için aday yoksa o y›l için verilmez.
Madde 3 : Ödül için aday veya adaylar Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, kurucular, önceki baﬂkanlar,
Üniversite Nöroﬂirürji Anabilim Dal› Baﬂkanlar› veya E¤itim Hastaneleri Nöroﬂirürji Klinik ﬁefleri
taraf›ndan Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kuruluna önerilebilinir. Ödül verilecek aday›n karar›
Dernek Yönetim kurulunca verilir. Aday›n daha önce baﬂka ödüller almas› bu ödülü almas›n›
engellemez. Ancak ayn› ödülü daha önce alm›ﬂ olanlar kiﬂiler ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim
organlar›nda yer alan kiﬂiler görevli olduklar› dönemler içinde aday gösterilemezler. Aday›n
Nöroﬂirürji mesle¤inden olmas› koﬂul de¤ildir.
Madde 4 : Ödül için aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar dernek yönetimine bildirilir ve
yönetim kurulu 1 Nisan tarihine kadar aday seçimini karara ba¤lar. Ödül o y›l›n Ulusal Bilimsel
Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kiﬂi veya kanuni temsilcisine verilir. A¤›rlanmas› Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i taraf›ndan sa¤lan›r.
Madde 5 : Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaﬂt›r›l›r.
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Yönergeler

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
“H‹ZMET ÖDÜLÜ”
YÖNERGES‹

Madde 1 : Bu yönerge ile çal›ﬂmalar›yla Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin geliﬂimine, bilimsel, mesleki
ve sosyal olarak katk› sa¤lam›ﬂ kiﬂileri teﬂvik ve teﬂekkür amaçlanm›ﬂt›r.
Madde 2 : Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Hizmet ödülü her y›l en fazla 2 kiﬂiye verilir. Ödül için aday
yoksa o y›l için verilmez.
Madde 3 : Ödül için aday veya adaylar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim kurulu üyelerince önerilir
ve Yönetim Kurulunca kararlaﬂt›r›l›r. Aday›n daha önce baﬂka ödüller almas› bu ödülü almas›n›
engellemez. Ancak ayn› ödülü daha önce alm›ﬂ olanlar kiﬂiler ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim
organlar›nda yer alan kiﬂiler görevli olduklar› dönemler içinde aday gösterilemezler.
Madde 4 : Adaylar için ﬂu koﬂullar gereklidir:
a) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Üyesi ve Nöroﬂirürji Uzman› olmas›,
b) Derne¤in çal›ﬂmalar›nda uzun y›llar aktif hizmetleri olmas›,
c) Dernek bünyesinde disiplin ve benzeri bir ceza almam›ﬂ olmas›,
d) Nöroﬂirürji mesle¤inin bilimsel ve sosyal geliﬂimi için evrensel kabul görmüﬂ
çal›ﬂmalar›n›n olmas›,
e) Temsil yetene¤i ve Derne¤i yurtd›ﬂ› mesleki kurumlarda temsil etmiﬂ olmas›,
f) Nöroﬂirürji E¤itimine düﬂünsel ve teknolojik aktif katk› sa¤lam›ﬂ olmas›,
g) Türk Nöroﬂirürji Derne¤inin düzenlemiﬂ oldu¤u kongre ve benzeri di¤er
toplant›larda düzenleyici ve konuﬂmac› gibi aktif görevler alm›ﬂ olmas›,
h) Türk Nöroﬂirürji Derne¤inin geliﬂiminde maddi ve manevi ileri katk›lar›n›n olmas›,
i) Çal›ﬂmalar›n›n büyük k›sm›n› Yurt içinde sürdürmüﬂ ve sürdürüyor olmas›.
Madde 5 : Aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar yap›l›r. Karar en geç 1 Nisan tarihine kadar
yönetim kurulunca verilir. Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kiﬂi veya
kanuni temsilcisine verilir. A¤›rlanmas› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan sa¤lan›r.
Madde 6 : Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaﬂt›r›l›r.
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Yönergeler

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
“TEﬁEKKÜR ÖDÜLÜ”
YÖNERGES‹

Madde 1 : Bu yönerge ile çal›ﬂmalar›yla Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin geliﬂimine, bilimsel, mesleki
ve sosyal olarak katk› sa¤lam›ﬂ kiﬂileri teﬂvik ve teﬂekkür amaçlanm›ﬂt›r.
Madde 2 : Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Teﬂekkür ödülü her y›l en fazla 3 kiﬂiye verilir. Ödül için aday
yoksa o y›l için verilmez.
Madde 3 : Ödül için aday veya adaylar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim kurulu üyelerince önerilir
ve Yönetim Kurulunca kararlaﬂt›r›l›r. Adaylar ayn› veya benzeri ödülü daha öncede alm›ﬂ
olabilirler.
Madde 4 : Adaylar için ﬂu koﬂullar gereklidir:
a) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Üyesi Nöroﬂirürji Uzman› veya Nöroﬂirürjide uzmanl›k
ö¤rencisi olmas›,
b) Dernek çal›ﬂmalar›nda aktif katk›s›n›n olmas›,
c) Derne¤in düzenledi¤i toplant›larda aktif katk›lar›n›n ve yard›mlar›n›n olmas›,
d) Dernek yay›nlar›nda aktif katk›lar›n›n olmas›,
e) Yurtd›ﬂ› ve Yurt içi bilimsel yay›nlar›yla Nöroﬂirürji’ye katk›s›n›n olmas›,
f) Dernek bünyesinde disiplin ve benzeri bir ceza almam›ﬂ olmas›,
Madde 5 : Aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar yap›l›r. Karar en geç 1 Nisan tarihine kadar
yönetim kurulunca verilir. Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kiﬂiye
verilir.
Madde 6 : Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaﬂt›r›l›r.
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Yönergeler

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
“ARAﬁTIRMA ve TEZ ÖDÜLLER‹ JÜR‹”
YÖNERGES‹

Madde 1: Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Araﬂt›rma ve Tez Ödülleri Jüri üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r.
Madde 2: Atama her ödül için ayr› bir jüri olmak üzere y›ll›k dönemler için yap›l›r.
Madde 3: Jüri üyeleri, Profesör veya Doçent ünvanl› Üniversite Ö¤retim Üyeleri ve E¤itim
Hastanelerinde klinik ﬂef veya yard›mc›lar› olan Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan seçilir.
Madde 4: Seçilecek üyenin bilimsel özgeçmiﬂi jüri üyeli¤ine uygun olmal›d›r
Madde 5: Bir üye birden fazla jüride yer alamaz
Madde 6: Her ödül için 3 kiﬂilik bir jüri oluﬂturulur.
Madde 7: Jüri üyeleri çal›ﬂmalar kendisine ulaﬂt›r›ld›ktan sonraki 1 ay içinde karar›n› yönetim
kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Zaman›nda karar›n› bildirmeyen jüri üyesi üyelikten ç›kar›l›r.
Yerine Görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi 15 gün içinde karar›n› bildirir.
Madde 8: Her jüri üyesi kendisine verilmiﬂ çal›ﬂmalar için karar›n› bir yaz›yla dernek yönetim
kuruluna bildirir. Jüri üyelerinin karar yaz›lar› yönetim kurulunda aç›l›r ve oy çoklu¤una göre
s›ralama yap›l›r. Ödül koﬂullar›na göre aç›klama yap›l›r.
Madde 9: Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kiﬂiye verilir.
Madde 10: Ödül miktar› o ödülü oluﬂturan kiﬂi/kiﬂiler ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim
kurulunca saptan›r.
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Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Baﬂkanl›¤›
Tuna Caddesi No:7
06410, Ankara

Konu: T›bbi malzeme kullan›m› ve ödenmesi
B.13.2.SSK.5.02.06.00/XV say›l› ve 21.11.2007 tarihli faksla gelen yaz›n›zda sorulanlara verilen 17.01.2008
tarihli yan›t›m›z›n tekrar vurgulanmas›:
Say›n ‹lgili,
Üyelerimizden gelen baz› sorular dolay›s›yla “Servikal Disk Protezleri” ile ilgili derne¤imizin görüﬂlerini
tekrar hat›rlatma gereksinimi do¤muﬂtur. Bu gereksinimi do¤uran sebeb; Ek’de bir kopyas›n›
sundu¤umuz SSK ‹zmir Sa¤l›k ‹ﬂleri ‹l müdürlü¤ü’nün (Devredilen) 04.06.2008 tarih ve
B.13.2.SSK.5.05.00.00/XVI-59 say›l› yaz›s›d›r.
‹lgili yaz›da interspinöz implantlarla servikal disk protezi karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›lm›ﬂ, iki de¤iﬂik t›bbi
malzemenin ayn› iﬂlevi gördü¤ü, aralar›ndaki tek fark›n birisinin interspinöz alana, di¤erinin disk
mesafesine yerleﬂtirilmesi oldu¤u gibi eksik/hatal› bir t›bbi bilgi yer alm›ﬂ, buna dayanarak da servikal
disk protezi ödemesinin yap›lmad›¤› bildirilmiﬂtir.
Söz konusu yaz›da 2007 Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’ne de (SUT) at›f yap›lmaktad›r. Bu ayr›ca düzeltilmesi
gereken bir konudur.
Servikal disk protezleri çok özel kullan›m endikasyonlar›na sahip olup, ilgili yaz›da belirtildi¤i gibi
sadece iki omur aras›na konan ve iki omuru distraksiyonda tespit amac›n› taﬂ›yan araçlar olmay›p,
özellikle genç, aktif hastalarda boyun hareketlerini korumak amac›yla ve geliﬂmiﬂ teknoloji yard›m›yla
tasarlanm›ﬂlard›r. Bu araçlar›n kullan›m›nda kemik füzyon yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Ana kullan›m
amaçlar› omurgan›n fizyolojik hareketinin, herniye olan disk al›nd›ktan sonra da devam etmesidir.
Kullan›m karar› hastadan hastaya, mesafe say›s›na, yaﬂ vb. birçok kritere dayanmakla birlikte genelde
kullan›m›yla ilgili henüz negatif bir tart›ﬂma yoktur. 17.01. 2008 tarihli yaz›m›zda interspinöz araçlar ile
herhangi bir benzerli¤i mevcut olmayan bu t›bbi malzemenin fiyatlar› ile ilgili tart›ﬂma yap›lmam›ﬂ ve
endikasyonlar› uygun oldu¤u taktirde t›bben kullan›labilece¤i görüﬂü bildirilmiﬂtir. Kullan›ld›¤›nda
fiyat›n›n ödenip ödenmemesi t›bbi bir konu olmay›p, ödenip ödenmemesinin ülkemiz sa¤l›k politikalar›
ve koﬂullar›na göre SGK’n›n belirleyece¤i bir konu oldu¤u ifade edilmiﬂtir. T›bbi endikasyonlar ve
malzeme kullan›m koﬂullar›yla ilgili baz› yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar› önlemek için ilgili yaz›lar›m›z tekrar
eklenmiﬂtir.
Sayg›lar›mla,
Doç. Dr. Ethem BEﬁKONAKLI
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Ekler:
1-SSK ‹zmir Sa¤l›k iﬂleri ‹l müdürlü¤ü’nün (Devredilen) 04.06.2008 tarih ve B.13.2.SSK.5.05.00.00/XVI-59
say›l› yaz›s›n›n kopyas›
2- Derne¤imizin 17.01. 2008 tarihli yaz›s›
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TTB-UDEK ÇALIﬁMA GRUPLARI GENEL KURULU
RAPORLARI
Etik Çalıﬂma Grubu Raporu

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
BAﬁKANLI⁄INA,
28 Kas›m 2008 tarihinde yap›lm›ﬂ olan TTB-UDEK
Çal›ﬂma Gruplar› Genel Kurulu’nun “Etik Çal›ﬂma
Grubu” toplant›s›na Türk Nöroﬂirürji Derne¤ini
temsilen asil üye olarak kat›ld›m. Toplant›ya 25
dernek temsilcisi kat›lm›ﬂt›r.
Toplant› Gündeminde:
1-

N.O.Buken, O.Sar›kaya, Y.I.Ülman ve O. ‹nci
taraf›ndan haz›rlanan Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam
K›lavuzunun (AOK) de¤erlendirilmesi,

2-

Di¤er etik problem alanlar› için derneklere
önerilecek k›lavuz, kaynak/bilgi dosyalar›,
vb. nin biçiminin tart›ﬂmaya aç›lmas›,

3-

Derneklerin yedek ve asil üyelerinin UDEKEÇG'na kat›l›mlar› ve iletiﬂim bilgilerinin
güncellenmesi,

4-

EÇG'nun diger hedeflerinin ve çal›ﬂma
program›n›n gözden geçirilmesi,

5-

Dilek ve Öneriler, bulunuyordu.

Grubun temsilcilerinden Dr. Nuket Örnek Buken
yönetimi ve Dr. Özlem Sar›kaya raportörlü¤ünü
yapt›¤› toplant›n›n baﬂlang›c›nda çal›ﬂma grubunun
önceki çal›ﬂmalar› hakk›nda çal›ﬂma grubu
bilgilendirildi. Ayr›ca, kat›l›mc›lar›n dernekleriyle
ba¤lant›ya geçerek bildirilen listede yer al›p
almad›klar›n› kontrol etmeleri ve asil-yedek
üyelerden en az biriyle toplant›larda temsil
edilmelerinin sa¤lanmas› gere¤i vurguland›.

Gündem maddelerin tart›ﬂ›lmas›na baﬂland›. ‹lk
gündem N.O.Buken, O.Sar›kaya, Y.I.Ülman ve O. ‹nci
taraf›ndan haz›rlanan AOK’nun gözden geçirilerek
katk›lar de¤erlendirildi. Bu aﬂamada grupta
ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n hekimi yasal süreçlerde
koruyan önemli bir kan›t belge iﬂlevi görece¤i
vurguland› ve uygulama sürecine dair yaﬂanan genel
problemler ve at›l›mc›lar›n sorular› tart›ﬂ›ld›.
Vurgulanan noktalar ﬂu ﬂekilde derlenebilir:
•

Hastan›n sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi, tan›,
tedavi ve esenlendirme sürecinde hekimhasta iliﬂkisi esast›r. AOK gerek ﬂartlar› ve
s›n›rlar› belirleyen bir k›lavuzdur.

•

AOK standartlar› tan›mlayan çerçeve bir
dökümand›r ve dernekler bu k›lavuzu kendi
önceliklerine ve özel giriﬂimlerine göre
standart formlar›n› geliﬂtirirken kullan›r.

•

Derneklerin kendi uzmanl›k alanlar›na özgü
her bir uygulama için geliﬂtirecekleri AOK
için EÇG dan›ﬂmanl›k yürütebilir ve bu
süreçte EÇG TTB Hukuk Bürosu’nun
dan›ﬂmanl›¤›na baﬂvurur ve deste¤inden
yararlan›r.

•

AOK gibi standart formlar›n kullan›mlar›
mezuniyet sonras› e¤itim sürecindeki
geliﬂmelerle (asistan karnesi, portfolio, vb.)
birlikte uygulamalar› kolaylaﬂacakt›r.

•

AOK’nun uygulamada yerleﬂebilmesi için
hasta ve yak›nlar› dernekleriyle/gruplar› ile
iﬂbirli¤i yap›labilir.

•

Sa¤l›kta

dönüﬂüm

program›

sürecinde
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de¤iﬂen sosyal güvenlik uygulamalar› ve
cepten ödemelerle ilgili bilgilendirme ve
aç›klamalar›n AOK’lar›nda yer almas› önemli
olacakt›r.
•

AOK’nun kurumlarda uygulanabilmesi için
baﬂhekimlikler taraf›ndan onaylanmas›n›n
ﬂart oldu¤u vurguland›.

•

Sorumlu

hekime

verilecek

bir

ceza

yapt›r›m›n›n kurumu taraf›ndan ödenece¤i
ve sonras›nda kendisine rücu edilece¤i
aç›kland›. Kurum malpraktis sigortas›n›
üstlenebilir,

ancak

hekimin

aﬂamas›na

geçilir.

YÖK

idari

pozisyonlarda olanlar için devreye girer.
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Tart›ﬂmalar›n ard›ndan AOK metni üzerinde
netleﬂtirme ve düzeltme önerileri yap›ld› ve
Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam K›lavuzu grupta oylanarak kabul
edildi.
‹kinci gündem maddesinde yer alan dernek etik
kurullar› ile ilgili EÇG’nun ön çal›ﬂmas› özetlendi. Bu
konuda Türkiye Biyoetik Derne¤i ve UNESCO’nun
konu ile ilgili çerçeve metinlerinin etik kurullar›yla
ilgili kaynaklar olarak iﬂlevsel olaca¤›, bu anlamda
yeni bir kaynak döküman oluﬂturmaya gerek
kalmayabilece¤i vurguland›. Bu gündem maddesiyle
ilgili tart›ﬂmalar›n bir sonraki toplant›da ele al›nmas›
kararlaﬂt›r›larak toplant›ya son verildi.

sigortas›

bireyseldir. Kurumsal sorunlarda davan›n bir
sonraki

B ü l t e n i

Sayg›lar›mla
Dr. Ka¤an TUN
Ankara Numune Hastanesi Nöroﬂirürji Klini¤i
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TTB-UDEK ÇALIﬁMA GRUPLARI GENEL KURULU
RAPORLARI
Toplum Sa¤lı¤ını Geliﬂtirme/Sa¤lık Hizmetlerinin
‹yileﬂtirilmesi Çalıﬂma Grubu Raporu

14. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› ve Dr. Füsun
Sayek 3. E¤itim Hastaneleri Kurultay› 28-30 Kas›m
tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi Morfoloji
Binas›nda düzenlendi. TTB-UDEK (Türk Tabipleri
Birli¤i- Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu)
bünyesinde Çal›ﬂma gruplar› toplant›s› 28 Kas›m 2008
sabah oturumunda düzenlenmiﬂ ve bu çal›ﬂman›n
raporu ö¤lenden sonraki oturumda sunulmuﬂtur.
Çal›ﬂma gruplar› Toplum Sa¤l›¤›n› geliﬂtirme/Sa¤l›k
Hizmetlerinin ‹yileﬂtirilmesi, Bilimsel Araﬂt›rma, Etik,
Sürekli T›p E¤itimi/Mesleki Geliﬂim ve ‹nsangücü
Planlamas› Çal›ﬂma gruplar› olmak üzere toplam 5
gruptan oluﬂmuﬂtur. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ad›na
Toplum Sa¤l›¤›n› geliﬂtirme/Sa¤l›k Hizmetlerinin
‹yileﬂtirilmesi grubunda ben ve Etik Kurulda Op. Dr.
Kaan Tun yer alm›ﬂt›r.

Toplum
sa¤l›¤›n›
geliﬂtirmeye
yönelik
çal›ﬂmalarda kullan›lacak dilin özellikle halk›n her
kesiminin anlayaca¤› bir biçimde olmas› gerekti¤i ve
bu konunun önemi üzerinde uzlaﬂ›ld›. Bu konuda
yaz›l› ve görüntülü bas›n araçlar›, web ve internetin
kullan›m›n›n önemine iﬂaret edildi. Bu konunun
TTB’ye bas›nda oluﬂan direnç nedeniyle ba¤›ms›z
olarak profesyonel iletiﬂim araçlar›n›n kullan›larak
yap›lmas›n›n daha iyi olaca¤› tavsiye edildi.

Kurultay›n ilk gününde yap›lan Toplum Sa¤l›¤›n›
geliﬂtirme/Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yileﬂtirilmesi çal›ﬂma
grubunda bu konuda yap›labilecekler tart›ﬂ›ld›. Tüm
uzmanl›k derneklerinden kat›l›mlar ile toplam 26
kiﬂiden oluﬂan bu grup kendine bir çal›ﬂma plan›
belirledi. Preklinik, dahili ve cerrahi t›p bilim
dallar›n›n bu alana ne katk›lar yapabilece¤i tart›ﬂ›ld›.
Bu alanda mevcut uzmanl›k derneklerinin internet
sayfalar› ve iletiﬂim imkanlar› dahilinde toplum
sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar›n %37 (33/88)
gibi yetersiz bir oranda oldu¤u konusunda uzlaﬂ›ld›.
Ayr›ca yine bu iletiﬂim imkanlar› dahilinde hekim
sa¤l›¤›na yönelik hiçbir çal›ﬂman›n olmad›¤›n›n da alt›
çizildi. Di¤er bir konu da yap›lan kongrelerde bu
konuya yönelik oturumlar›n yetersizli¤iydi ancak ben
bu içeri¤e sahip oturumlar›n özellikle kendi
derne¤imiz bünyesinde de düzenlendi¤ini ilettim.

Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yileﬂtirilmesi alan›nda
yap›labilecek çal›ﬂmalar›n s›n›rl› olaca¤›, bu konuda
bakanl›¤›n TTB’ye ve dernek tavsiyelerine direnci
nedeniyle baﬂar›l› olamayaca¤› konusunda bir
umutsuzluk izlenimi mevcuttu. Sa¤l›k politikalar›n›n
merkezi hükümetin tavsiyeleri do¤rultusunda
belirlenmesi nedeniyle bu konuda sivil toplum
örgütlerinin katk›s›n›n s›n›rl› oldu¤u sonucuna var›ld›.

Tüm dernekler kendilerine göre sorunlar›n›
ilettiler ve toplum sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeye yönelik
çal›ﬂmalar›n gerek halk›m›z›n ilgili alanlarda sa¤l›k
düzeyini yükseltece¤i, gerekse bilinçsiz sa¤l›k
hizmetleri kullan›m› ile fiziksel ve ekonomik zararlar›
azaltaca¤› konusunda uzlaﬂ›ld›.

Bu toplant›dan edindi¤im izlenim, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i olarak bu konuda yap›labilecek
pek çok katk›m›z›n oldu¤uydu. Öncelikle Nöroﬂirürji
olarak toplum sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeye yönelik
çal›ﬂmalar›n ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r.
Derne¤imiz olarak bu alanda en az›ndan ilk aﬂamada
web sayfas›nda yapabilece¤imiz hususlar› aﬂa¤›da
madde madde s›ralamaya çal›ﬂt›m.
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1.

Epilepsi gibi toplumumuzda çok geniﬂ bir
popülasyonu etkileyen hastal›¤›n cerrahi
tedavi olanaklar›na yönelik ayd›nlat›c› bir
yaz›n›n oluﬂturulmas›

Çal›ﬂma grubunun kapan›ﬂ›nda tüm bu çal›ﬂma
gruplar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK’ün de kat›l›m› ile
beraber ortak bir çal›ﬂtay düzenlenmesine karar
verildi.

2.

Kök hücre nakli gibi güncel bir konuyla ilgili
bir yaz›n›n (özellikle spinal travmada s›k
gündeme gelen bir konu) sitemize eklenmesi
ve bu konuda di¤er engellilere ait
derneklerle iletiﬂim içerisinde bulunulmas›

3.

Parkinson hastal›¤› ve di¤er nörodejeneratif
hastal›klarda derin beyin stimülasyonu gibi
fonksiyonel nöroﬂirürjik iﬂlemlerle ilgili
tan›t›c› bir yay›n haz›rlanmas›

4.

Bel a¤r›s› ve buna yönelik endoskopik,
mikroﬂirürjik
ve
geleneksel
cerrahi
yöntemlerin
yan›nda
lazer
tedavisi,
akupunktur, fizik tedavi gibi yöntemlerle ilgili
geniﬂ bir aç›l›m›n sunulmas›

5.

Hidrosefali
ve
konjenital
spinal
deformitelerle
ilgili
halk›m›z›
bilgilendirmeye
yönelik
bir
yaz›n›n
haz›rlanmas›

6.

Beyin tümörlerine neden açan sebepler (Örn.
cep telefonu?) konusunda halk›m›za yönelik
aç›klamalar ve güncel tedavi seçeneklerinin
de¤erlendirilmesi

7.

Otoyol ve bölünmüﬂ yollarda oluﬂan kazalar›
önlemeye yönelik yap›labilecek dernek
tavsiyeleri (Örn. ﬂehirleraras› tabelalarda
uyar›c› emareler)

8.

Türki Cumhuriyetlere yönelik e¤itim ve
ayd›nlatma çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmesi

9.

Tüm
bu
yukar›daki
çal›ﬂmalar›n
düzenlenmesi için dernek bünyesinde bir
görev da¤›l›m›n›n oluﬂturulmas›

Kurultay›n ikinci k›sm›nda T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultay›na geçildi. TTB Merkez Konseyi baﬂkan›
Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve TTB Uzmanl›k Dernekleri
Eﬂgüdüm Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Raﬂit Tükel’ün
aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ile baﬂlayan kurultayda özellikle
T›pta Uzmanl›k e¤itimi ile ilgili yönetmelik ve
bununla ilgili yap›labilecekler ele al›nd›. Daha sonra
geliﬂen teknoloji ve internetin e¤itime katk›lar›
tart›ﬂ›ld›. Hekimin çal›ﬂma ﬂartlar› ve güvenli¤i
tart›ﬂ›ld›. En dikkat çeken ve gerçekten güzel
tart›ﬂmalarla ses getiren oturum Cerrahi uzmanl›k
alan›nda kesiﬂen noktalar oturumu oldu. Beyin
cerrahisi alan›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i baﬂkan›
Doç. Dr. Ethem Beﬂkonakl› ile Ortopedi alan›nda
Uluda¤ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim dal›’ndan Prof. Dr. Ufuk Ayd›nl›, Plastik
Cerrahi alan›nda Prof. Dr. Figen Özgür ve Genel
Cerrahi alan›nda Prof. Dr. Osman Abbaso¤lu bu
bölümde konuﬂmalar›n› yapt›lar. Dernek baﬂkan›m›z
Dr. Ethem Beﬂkonakl› yap›lacak cerrahi iﬂlemlerin
müfredat programlar›na uygun e¤itimle ilgili
oldu¤unu, kat›ld›¤› bir kurs sonras› geleneksel e¤itimi
d›ﬂ›na ç›k›p iﬂlem yapan “Süpermenlerin”
komplikasyonlara ve bölümler aras›nda sorunlara yol
açt›¤›n› söyledi. Ancak beklenmedik bir ﬂekilde as›l
tart›ﬂma KBB ve Genel Cerrahi bölümlerinin
tart›ﬂmas›yd›. Özellikle KBB ve Genel cerrahinin
“Tiroidektomiyi kim yaps›n?” sorusu üzerine geçen
tart›ﬂmalar oturuma damgas›n› vurdu. E¤itim ve
üniversite hastanelerinin bu konuda ayr›ﬂan ve
örtüﬂen noktalar ele al›narak ortak bir çözüm
noktas›na ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›.

10. Tüm bu çal›ﬂmalar›n ayr›ca derne¤imizin Türk
toplumunda tan›nmas›, t›p camias›nda daha
sayg›n bir yere ulaﬂmas› ve web tarama
motorlar› içerisinde daha üst yerlere gelerek
toplumumuzu direkt bilgilendirme imkan›na
eriﬂmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum.
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Son oturumlarda ise hasta ziyaret süreci ve bu
konuda hastanelerimizde yaﬂanan sorunlar masaya
yat›r›ld›. Ayr›ca e¤itim ve üniversite hastanelerinde
çal›ﬂma koﬂullar› ile ilgili sorunlar ele al›nd›. Kapan›ﬂ
bildirgesinde ise YÖK ve bakanl›k yetkililerden
beklenen temenniler sunuldu.
Op. Dr. Ergün Da¤l›o¤lu
Ankara Numune Hastanesi Nöroﬂirürji Klini¤i
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TTB-UDEK ÇALIﬁMA GRUPLARI GENEL KURULU
RAPORLARI
Sürekli Mesleki Geliﬂim Çalıﬂma Grubu Raporu

28/11/2008 tarihinde TTB-UDEK 6. genel
kurulunun, STE/SMG (sürekli mesleki geliﬂim) alt
grubunun toplant›s›na TND’i¤ini temsil etmek üzere
kat›ld›m. TTB’nin bu çal›ﬂmalar› uzun vadeli olup tam
olarak somutlaﬂt›r›lmam›ﬂt›r ve bu nedenle net
sonuçlar elde edilene dek devam edecektir.
Bilindi¤i gibi TTB, UDEK çal›ﬂmalar›n› birçok alt
gruplara ay›rm›ﬂt›r. Tüm bu alt gruplar›n amac›,
uzmanl›k derneklerinin kendi çat›lar› alt›nda, TTBUDEK önerileri do¤rultusunda bir örgütlenmeye
giderek
ülkemizde
derneklerin
belli
bir
standardizasyona ulaﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
STE/SMG alt grubu da TTB-UDEK alt gruplar›ndan
biridir. Ancak toplant›dan edindi¤im izlenim, STE ya
da SMG’nin somut anlam›n›n henüz aç›kl›¤a
kavuﬂmad›¤› do¤rultusundad›r. Bu amaçla gelecek
toplant›larda bu kavramlar›n daha somutlaﬂt›r›lmas›
için çal›ﬂmalar›n yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
TTB-UDEK çal›ﬂma gruplar›n›n baﬂka bir amac›n›n
da, uzmanl›k dernekleri aras›nda eﬂgüdümün
sa¤lanarak, hekim ve toplum gereksinimlerine daha
iyi yan›t vermek oldu¤u da belirtilmiﬂtir.
Önümüzdeki toplant›da STE/SMG kavramlar›n›n
somutlaﬂt›r›lmas› için, ABD ve AB ülkelerindeki
STE/SMG uygulamalar›n›n incelenerek, bunlar›n
ülkemize uyarlanmas›na karar verilmiﬂtir.
Ülkemizde derneklerin STE uygulamalar›n›n
verimsiz geçti¤i, SMG’ye yeterince a¤›rl›k verilmedi¤i
ve bunun önem kazanmas›n›n gereklili¤i vurguland›.
STE limitinin ülkemizde minimum 40 saat/y›l olmas›
gerekti¤i, ve 5 y›lda ortalama 100 kredi puan›n›n
al›nmas› gerekti¤i belirtildi. Toplant›larda STE/SMG
oran›n›n 3/1 gibi olmas›n›n uygunlu¤u da vurguland›.

TTB, kongre oturumlar›na kat›l›mlar›n daha fazla
olmas› için, kongre düzenleyen firmalarla görüﬂerek,
oturumlara giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n denetlenmesini
sa¤lamak için, yaka kartlar›n›n salon giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda
elektronik okuyucular›n konulmas› hakk›nda
çal›ﬂmalar yapmakta ve de muhtemelen daha sonra
bu uygulamalar› derneklerden isteyecektir.
Kongrelerde amac›n ve hedef kitlenin iyi
belirlenmesine ra¤men, kongrenin kat›l›mc›lara neler
ekledi¤i konusunda geri bildirimlerin hiçbir dernek
taraf›ndan elde edilmedi¤i bildirildi.
Tüm bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda TND’nin gelcekteki
toplant›lar› düzenlerken göz önüne almas› gereken
öneriler ﬂunlard›r;
●

STE/SMG oran›n›n 3/1 olacak ﬂekilde
toplant›lar›n
düzenlenmesi
(STE/SMG
kavramlar› san›r›m daha somutlaﬂt›r›larak
derneklere TTB taraf›ndan bildirilecektir),

●

Toplant› salonlar›na giriﬂ ç›k›ﬂlar›n dijital
kimlikle
saptanabilmesi
için
çal›ﬂma
yap›lmas›,

●

Toplant›larda hedef kitlenin kazan›mlar›n›n
daha iyi de¤erledirilmesi konusundaki
çal›ﬂmalar›n ﬂimdiden baﬂlat›lmas›n›n uygun
olaca¤› kanatindeyim.
Sayg›lar›mla
Dr. G›yas Ayberk
Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂtırma
Hastanesi Nöroﬂirürji Klini¤
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TTB-UDEK ÇALIﬁMA GRUPLARI GENEL KURULU
RAPORLARI
Bilimsel Araﬂtırmalar Çalıﬂma Grubu Raporu

Türk Nöroﬂirürji Derne¤ini temsilen, üye olarak
kat›ld›¤›m Türk Tabipler Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri
Eﬂgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Çal›ﬂma Gruplar›
Genel Kurulu’nun “Bilimsel Araﬂt›rmalar Çal›ﬂma
Grubu” toplant›s›yla ilgili bilgiler, toplant›da al›nan
kararlar ve izlenimlerimi aktaraca¤›m. T›pta Uzmanl›k
E¤itimi Kurultay› 3 bölüm ﬂeklinde 28-30 Kas›m 2008
tarihlerinde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Morfoloji Binas›nda yap›ld›. Birinci bölümde 28
Kas›m Cuma günü, TTB-UDEK Çal›ﬂma Gruplar›
Genel Kurulu, Çal›ﬂma Gruplar› toplant›lar› ve ikinci
bölümde Füsun Sayek E¤itim Hastaneleri Kurultay›
gerçekleﬂtirildi. Üçüncü bölümde ise 29-30 Kas›m
tarihlerinde T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›, 100
civar›nda kat›l›mc› ile yap›ld›.
TTB-UDEK Çal›ﬂma Gruplar› Toplant›lar›
TTB-UDEK Çal›ﬂma Gruplar› Toplant›lar›, bir genel
bilgilendirme toplant›s› ile baﬂlad›. Bu toplant›da
çal›ﬂma gruplar›n›n temel amac›n›n, yap›lan
çal›ﬂmalar›n uzmanl›k derneklerine iletilmesini ve
derneklerden geri dönüﬂü sa¤lamak oldu¤u, bu
çal›ﬂma gruplar›n›n y›lda iki kez topland›¤› (Haziran
ay› ve sonbaharda TUEK öncesi), konusunda
deneyimli dernek temsilcilerinden oluﬂmas›
gerekti¤i ve bu temsilcilerin derneklerde
oluﬂturulmak istenen ilgili çal›ﬂma gruplar›n›n
temsilcileriyle iletiﬂim sa¤lamak oldu¤u ve görev
sürelerinin iki y›l oldu¤u vurguland›. TTB-UDEK
çal›ﬂma
gruplar›nda
dernek
temsilcilerinin
devaml›l›¤›n›n ve de¤iﬂmezli¤inin çok önemli oldu¤u
ve genelde kat›lanlar›n % 80’i yeni oldu¤u için
ilerleme sa¤lanamad›¤› konusunda yak›nmalar dile
getirildi.
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Bu toplant›n›n ard›ndan 5 ayr› salonda çal›ﬂma
gruplar› toplant›lar› ve ayn› anda ATUB (Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i – UEMS) TTB ve Dernek Temsilcileri
Toplant›s› gerçekleﬂtirildi. Bu çal›ﬂma gruplar›;
a.

ATUB (Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i – UEMS)
TTB ve Dernek Temsilcileri Toplant›s›

b. Bilimsel Araﬂt›rmalar Çal›ﬂma Grubu
c.

Etik Çal›ﬂma Grubu

d. ‹nsan Gücü Planlamas› Çal›ﬂma Grubu
e. Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yileﬂtirilmesi / Toplum
Sa¤l›¤›n›n Geliﬂtirilmesi Çal›ﬂma Grubu
f.

Sürekli T›p E¤itimi / Sürekli Mesleki Geliﬂim

Bilimsel Araﬂt›rmalar Çal›ﬂma Grubu (BAÇG)
Toplant›da di¤er dernekleri temsilen yaklaﬂ›k 50
kat›l›mc› olmas› gerekirken, 16 kat›l›mc› bulunuyordu.
Yaklaﬂ›k 2.5 y›l önceki toplant›da yap›lan grubun
tan›m›, iﬂlevi, görevi ve sorumlulu¤u benim de içinde
oldu¤um yeni üyeler için tekrarland›ktan sonra
önceki
dönemde
belirlenen
ancak
gerçekleﬂtirilemeyen hedef ve çal›ﬂmalar gözden
geçirildi.
BAÇG, uzmanl›k dernekleri temsilcilerinden
oluﬂan, ülkemizde uzmanl›k derneklerinin alanlar› ile
ilgili bilimsel araﬂt›rmalar›n yeterli nitelikte ve
düzeyde yap›labilirli¤ine dernekler aras› iﬂbirli¤ini
sa¤layarak
katk›da
bulunmak
amac›yla
oluﬂturulmuﬂtur.
‹ﬂlevi:
1.

Bilimsel araﬂt›rmalar konusunda uzman
dernekleri düzeyinde fark›ndal›k yaratmak
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2.

Uzmanl›k derneklerinin bilimsel araﬂt›rmalara
yönelik deste¤ini artt›rmaya yönelik
çal›ﬂmalar yapmak

3.

Uzmanl›k derneklerinin bilimsel araﬂt›rmalar
konusunda öncelikli hedefleri do¤rultusunda
stratejik
planlama
sürecine
katk›da
bulunmakt›r.

Görevi:
1.

Tan›m ve amaçlar do¤rultusunda uzmanl›k
derneklerinin bilimsel araﬂt›rmalarla ilgili
sorunlara dikkatini çekmek

2.

Bu alanda yap›labilirli¤i olan çal›ﬂmalar›n
derneklere duyurulmas› ve iﬂbirli¤i sa¤lamak

3.

Multi-disipliner ve çok merkezli çal›ﬂmalara
özendirmek

4.

Ulusal yay›nc›l›¤a özendirmek

5.

Kurs, sempozyum, kongre, seminer ve
benzeri toplant›lar düzenleme konusunda
önerilerde bulunmak

6.

Derneklerin bilimsel araﬂt›rma politikalar›n›n
oluﬂumu ve olumlu yönlendirilmesine
katk›da bulunmak

Toplant›da kat›l›mc›lar içinde devaml›l›k olmad›¤›
için amaç ve hedefler ulaﬂmakta güçlük çekildi¤i
vurguland›. Sürdürülen çal›ﬂmalar özetlendi, eylem
plan› gözden geçirildi. Aﬂa¤›da belirtilen konularda
üç üye görevlendirilerek ﬁubat 2009 tarihine kadar
rapor haz›rlamas› istendi.
a)

Türkiye’de bilimsel araﬂt›rmalara yap›lan
maddi destekler konusunda bir durum
saptamas› yap›lacak.

b) Ulusal çok merkezli bilimsel araﬂt›rmalar
konusunda bir anket çal›ﬂmas› ve rapor
haz›rlanacak.

c)
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Uzmanl›k e¤itimi programlar›nda bilimsel
araﬂt›rma metodolojisine verilen yer
konusunda durum saptama ve öneri
geliﬂtirme çal›ﬂmas› yap›lacak.

‹zlenimler
‹lk kez kat›ld›¤›m bu toplant›da bilimsel
araﬂt›rmalarla ilgili uzmanl›k derneklerine somut
olarak ne gibi öneriler ve katk›da bulunabilece¤i
yönündeki tart›ﬂmalarda sevinerek gördüm ki, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i bu konuda üstüne düﬂen görevi
çok uzun süredir hem de di¤er uzmanl›k derneklerine
örnek olacak biçimde yapmaktad›r. Bilimsel
araﬂt›rmalara maddi destek sa¤lanmas›, bilimsel
araﬂt›rma metodolojisine yönelik kurs düzenleme,
bilimsel
araﬂt›rmalar›n
ödül
ve
burslarla
desteklenmesi gibi önerilerin hepimizin bildi¤i gibi
derne¤imiz taraf›ndan çok uzun zamand›r hem de
çeﬂitli alanlarda yap›l›yor olmas› nedeniyle
derne¤imizin bugünkü ve önceki yönetimlerini, bu
teﬂvik ve ödüllere isimlerini vererek desteklerini
esirgememiﬂ hocalar›m›z› ﬂükranla an›yorum.
Derne¤imizin yine öncülük edebilece¤ini
düﬂündü¤üm bir konu ise konusunda ülkemizde
genel bir eksiklik olan çok merkezli bilimsel
araﬂt›rmalard›r. Bu alanda gerek branﬂlar aras›
gerekse derne¤imiz bünyesindeki klinikler aras› çok
merkezli çal›ﬂma yap›labilmesi için derne¤imizin
organizasyonda yapabilece¤i, e¤itim ve ö¤retim
gruplar› alt›nda konular› ve çal›ﬂmaya gönüllü
kat›l›mc›lar› belirleyerek baﬂlat›c› ve teﬂvik edici rol
oynayabilece¤i kan›s›nday›m.
Bilgilerinize sayg›lar›mla sunar›m.
Yrd. Doç. Dr. Hakan Emmez
Baﬂkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroﬂirürji A.D.

Toplum Sa¤lı¤ı Geliﬂtirme Çalıﬂtırma Grubu ve Sa¤lıkta ‹nsan Gücü Planlama Çalıﬂma Grubu için görevlendirilen
Dr. Ayhan Attar, Dr. Mustafa Berker, Dr. Atilla Akbay ve Dr. Mehmet Sorar mazaretleri nedeniyle toplantılara
katılamamıﬂlardır.
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Dosya

Op. Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Beyin Cerrahi Klini¤i

TIP, HEK‹ML‹K ve SANAT:
Dünyada iki tane kutsal meslek vard›r. Bunlardan
birincisi t›p, di¤eri hukuktur. Birisi insan›n can›n›,
di¤er mal›n› kurtar›r. Birisi sa¤l›¤›, di¤eri adaleti
temsil eder. Bu kutsall›k insanl›¤›n varoluﬂundan beri
süre gelmiﬂ her türlü olumsuzlu¤a ra¤men böyle
devam edecektir. Sanatta insanl›¤›n do¤uﬂundan
itibaren vard›r. Bunu ma¤ara duvarlar›na çizilen
resimlerden anl›yoruz. T›pla sanat aras›nda çok
eskiye dayanan bir iliﬂki vard›r. Bu iliﬂki mitolojik
ça¤lara kadar dayanmaktad›r. T›bb›n do¤uﬂu
mitolojik olarak ﬂöyledir.

Zeus Asklepios'u y›ld›r›m›yla öldürünce bu s›rada
hekimin yazmakta oldu¤u reçete oradaki bir otun
üzerine düﬂmüﬂ, ya¤an ya¤murla ka¤›ttaki yaz›
topra¤a kar›ﬂarak her derde deva sar›msak meydana
gelmiﬂtir.

Mitolojide T›bb›n Do¤uﬂu:

T›bb›n do¤uﬂu veya hekimlik böyle bir mitolojiye
dayan›r. Öyle ise TIP nedir? SA⁄LIK nedir? SANAT
nedir? T›p, Hekim ve Sanat Aras›nda ki iliﬂki nedir?

Asklepios, sa¤l›k tanr›s› özelli¤i de olan Apollon'un
o¤ludur. Sa¤l›k ve hekimlik tanr›s›d›r. Oldukça ilginç
bir öyküsü vard›r. Apollon, Teselya Kral› Phlegyas'›n
(FLEGYAS) k›z› Koronis'e aﬂ›k olur, k›z Apollon'dan
hamile kal›r. Ancak bir süre sonra Arkadya'dan gelen
bir adamla daha seviﬂir. Bu olay› izleyen bir kuzgun
ya da karga durumu Apollon'a bildirir. Çok k›zan
Apollon onu diri diri yakmakla cezaland›r›r. Koronis
tam ölmek üzereyken Apollon onun karn›ndaki
çocu¤u kurtar›r ve büyütmesi için Kherion'a verir.
Asklepios, do¤an›n içinde büyüyüp onun s›rlar›n›
ö¤renir. Hatta ölüleri diriltebilecek kadar ustalaﬂ›r.
Ancak Zeus do¤al düzeni bozan ve kendi gücünü aﬂan
Asklepios'dan
çekinmeye
baﬂlar
ve
onu
y›ld›r›mlar›yla öldürür. Apollon'da bu olay› cezas›z
b›rakmaz ve Zeus'a y›ld›r›m› ba¤›ﬂlayan Kykloplar'›
öldürür. Asklepios'un cans›z bedenini de gökyüzüne
y›ld›zlar›n aras›na yerleﬂtirir.
Asklepios'un tap›naklar›na Asklepion denir. Buralar
ayn› zamanda ilk ça¤›n hastaneleridir. En büyü¤ü ve
en ünlüsü Bergama'da olan›d›r.
Asklepios efsanesine Anadolu'da yap›lan bir katk› da
ﬂudur (ayn› hikaye Lokman Hekim içinde anlat›l›r);
32

Di¤er bir söylenceye göre, Asklepios daima elinde
y›lanl› asas›yla dolaﬂ›rm›ﬂ. Bu asa, hekim, hastalar›na
giderken ona destek olur; asas›na yaslanan hekim
ondan güç al›r; yorulmadan hastadan hastaya koﬂarak
ﬂifa da¤›t›rm›ﬂ. Asklepios'un y›lanl› asas› hekimli¤in
simgesidir ve t›p sembolüdür.

T›p nedir ?
•

Sa¤l›kl› olma halinin sürdürülmesi, hastal›klar›n
önlenmesi, hafifletilmesi ve tedavi edilmesi ile
u¤raﬂan bilim ve sanat.

•

Hastal›klar›, sakatl›klar› iyileﬂtirmek, hafifletmek
ya da önlemek amac› ile baﬂvurulan teknik ve
bilimsel çal›ﬂmalar›n tümü, hekimlik.

•

‹nsanlar›n bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali
içinde olmalar› amac›na yönelik uygulamalar›n
tümü ile u¤raﬂan, bu amaca yönelik çeﬂitli do¤al
ve sosyal bilimleri ve kendine özgü bir deneyim
birikimini kullanan disiplin.

Sa¤l›k Nedir?
•

‹nsan›n bedensel, kültürel, çevresel, psikolojik
olarak bir iyilik hali içinde bulunmas›

Hastal›k nedir?
• Hastal›k, kiﬂiyi rahats›z eden, normal olmayan, ve
kendi bedeninden kaynaklanan uyar›mlar›n
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oluﬂturdu¤u bir durumdur. Di¤er bir deyiﬂle
sa¤l›¤›n bozulmas›d›r, yani, kiﬂinin denge
(homeostasis) durumundan ç›kmas›d›r.

Peki Sanat Nedir?
Sanat, insanl›k tarihinin her döneminde var olan bir
olgudur. ‹nsanl›¤›n geçirdi¤i evrimler yaﬂama
biçimlerini, yaﬂama bak›ﬂlar›n›, sanat biçimlerini ve
sanata bak›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmiﬂ, her dönemde ve her
toplumda, sanat farkl› görünümlerde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bugün sanat›n "duygusal ve düﬂünsel etkileme
gücü"ne sahip oluﬂu daha belirleyicidir. Bu anlay›ﬂa
en uygun tan›m› yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat
doyurucu estetik yaﬂant›lar oluﬂturmak amac›yla
dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile u¤raﬂ›r.
Güzel göreceli bir kavramd›r. Kendi içinde tutarl› bir
bütünlü¤ü taﬂ›yan ﬂey çirkin, ac› verici, i¤rendirici bile
olsa estetik aç›dan güzeldir.
Sanat, nesnel ve öznel yaklaﬂ›mlara göre farkl›
aç›klan›r. Nesnel yaklaﬂ›mda sanat, toplumsal
etkilerle, öznel yaklaﬂ›mda ise salt bir bireysellikle
yarat›l›r.
Kant'a göre; sanat›n kendi d›ﬂ›nda, hiçbir amac›
yoktur. Onun tek amac› kendisidir. Güzel Sanat›
ancak deha yaratabilir.
Hegel'e göre; sanattaki güzellik do¤adaki güzellikten
üstündür. Sanat, insan akl›n›n ürünüdür. Kendisine
do¤an›n taklidinden baﬂka amaç bulmal›d›r.
Marks'a göre; yarat›c› eylem, insan›n ve do¤an›n
karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin bir aﬂamas›d›r. Bu, toplumsal
bir karakter taﬂ›r. Sanat, yaﬂam› insanileﬂtiren bir
olgudur. Sanat ancak araﬂt›r›c›, yarat›c›, çok yönlü
tümel insana ulaﬂma çabas› içinde geliﬂebilir.
B. Croce, güzelli¤in yerine anlat›m› öne ç›kar›r. Sanat,
sezginin ve anlat›m›n birli¤idir. Bireysel ve teorik bir
etkinliktir. Do¤a, sanatç›n›n yorumu ile güzel olabilir.
K›saca sanat yarat›c›l›k, güzelleﬂtirmektir. Bizim de
amac›m›z hastalar›m›z› s›k›nt›lar›ndan kurtarmak,
onlar› normal haline getirmek, sa¤l›ks›zl›klar›n›
iyileﬂtirmek, güzelleﬂtirmek de¤ilmidir. A¤r›s›n›
geçirdi¤imiz bir hastan›n söyledi¤i “dünyaya yeniden
gelmiﬂ gibiyim” sözü bizlerin bir yarat›c›l›¤›
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de¤ilmidir. Bu her zaman böyle de¤ildir. Ama iﬂe
baﬂlarken ki amac›m›z budur.
T›pla sanat aras›nda çok s›k› ve oldukça eskiye
dayanan bir iliﬂki var. En az›ndan hekimlik
uygulamalar› resmedilmiﬂ ya da yontulmuﬂtur.
Gravürlere ve minyatür sanat›na konu teﬂkil etmiﬂtir.
Tan› ve tedavi usulleri resmedilmiﬂtir. Hekimli¤in
kendisi de bir anlamda sanatt›r. Yok sanat de¤il
zanaat diyenler olabilir. Ancak bilinen bir sanat dal›
de¤ildir, zanaat daha çok uyar ama hekimin yapt›¤›
(veya yapmas› gerekti¤i) ﬂey teknisyenlikten çok
yarat›c›l›k, özgüven ve sorumluluk gerektiren bir iﬂ
oldu¤u için zanaat da denemez. Hekimli¤i, insanlar›
iyileﬂtirme ve esenlendirme sanat› olarak
tan›mlayabiliriz. Özellikle cerrahiyi gözünüzün önüne
getirin. Cerrahi bir t›p dal› oldu¤u kadar sanat›n ta
kendisidir bence. Her ameliyat ayr› ve o hastaya
özgüdür. Cerrah ameliyat s›ras›nda kendinden bir
ﬂeyler katar bir ﬂeyler yarat›r. Ameliyatta estetik bir
ö¤e vard›r. Cerrah ruhundan, sanat›ndan bir parça o
bedene aktar›r. ‹nsan, ruhu ve bedeniyle Tanr›'n›n
veya do¤an›n baﬂyap›t›d›r. Zor ama çok de¤erli bir
ﬂeyle u¤raﬂ›yoruz. Sanatla u¤raﬂanlar da öyle. Çünkü
t›p ve sanat çok de¤erlidir.

TIP SANAT MI? ZANAAT MI?
Sorusuna ﬂurdan da bir cevap bulabiliriz.
Günümüzde bile özellikle k›rsal bölgelerde
berberlerin hekimlik veya cerrahl›k yapt›¤›n› veya
baz› cerrahi iﬂlemlerden onlar›n bu iﬂi becerdi¤ini
duyar›z. Asl›nda olay›n tarihsel geliﬂimine bakt›¤›m›z
zaman konunun bir geçmiﬂi oldu¤unu anlar›z. Ve
bunun sadece bize özgün olmad›¤› geçmiﬂinin
Avrupa’ya dayand›¤›n› söyleyebiliriz.
Ortaça¤’da t›pla ilgilenenler baﬂl›ca üç ana baﬂl›k
alt›nda toplan›rlard›; hekimler, cerrahlar ve berberler.
Hepsinin rolü farkl› olmakla birlikte küçük cerrahi
iﬂlemler aç›s›ndan gruplar aras›nda kesin bir ayr›m
yoktu. 15. yüzy›l baﬂlar›nda büyük salg›n dalgalar›n›n
bitti¤i dönemde hekimlerin ve cerrahlar›n ço¤u
ölmüﬂtü. Bu durum daha alt s›n›f olan berberlerin
daha kalabal›k gruplarla daha iyi organize olmalar›na
neden oldu. O dönemde Papa’n›n kilise görevlilerini
tedavi amaçl› kan ak›t›c› iﬂlerden men etmesi,
malpraktis olgular›n›n ise derebeylerinin çok a¤›r bir
ﬂekilde cezaland›rmas› nedeniyle hekimlerin ve
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cerrahlar›n bu iﬂleri çok s›k yapmamas› özellikle
minör giriﬂimlerin berberlere do¤ru kaymas›na neden
oldu. Sonuç olarak bir çok sayg›n cerrah istemeden
de olsa berber gruplar› ile iﬂbirli¤i içine girdiler. 1540
y›l›nda kral VIII. Henry, cerrahlarla berberleri
“Company of Barbers and Surgeons” kurumu alt›nda
resmen birleﬂtirdi. Bu kurumun lisans verme, berbercerrah yetiﬂtirme, araﬂt›rma yapma, cezaland›rma,
onlar› çal›ﬂt›rma gibi yetkileri vard›. Bu kurum
yaklaﬂ›k 250 y›l boyunca cerrahlarla berberleri ayn›
statüde temsil etti. 1745 y›l›nda cerrahlar “Company
of Surgeons” ad› alt›nda kurumsallaﬂarak bu gruptan
ayr›ld›lar. Berberler ise cerrahlar›n ayr›lmas›nda
sonra “Company of Barbers”’› kurdular. Bu kurum
halen iﬂlevselli¤ini günümüzde de sürdürmektedir.
Özellikle ‹ngiltere’de berber ofislerinin önünde
günümüzde de yer alan k›rm›z› ve beyaz ﬂeritlerden
oluﬂan k›sa kal›n direk, berber ve cerrah
birlikteli¤inden günümüze yans›yan bir göndermedir.
Bu çubuk flebotomi yap›lm›ﬂ bir hastan›n baca¤›n›
anlat›r. Beyaz çizgiler bandaj ya da sarg› bezi, k›rm›z›
çizgiler kand›r. Mavi çizgi kimilerine göre venleri
temsil eder. Tarihte en ünlü berber-cerrah Frans›z
bilim adam› Ambroise PARE (1510-1590)’dir. Pare
dört farkl› kral zaman›nda cerrah olarak sarayda
hizmet vermiﬂtir.

T›bb›n Sanata Yans›malar›
Geçmiﬂ ça¤lardan bugüne resim, heykel ve edebiyat
gibi sanat›n pek çok dal›nda; hastal›k gibi olgular
s›kça iﬂlenmiﬂtir. Rembrant›n “Anatomi Dersi”,
Bruegel’in “Körler” konulu tablolar›, Molier’in
“Hastal›k Hastas›” veya Türk edebiyat›ndan Peyami
Safa’n›n “9. Hariciye Ko¤uﬂu” ilk akla gelen
örneklerdir. Anatomi bilgisi güzel sanatlar
akademisinin kaç›n›lmaz temel ö¤esidir. Sanat
tarihinde bunun en çarp›c› örneklerinden biri de,
Leonardo da vincinin, St.Pietro Katedralinin
kubbesini inﬂa ederken, kafatas› yap›s›n› model
alarak de¤erlendirmiﬂ olmas›d›r hiç kuﬂkusuz.

Sanat›n T›bba Katk›lar›
Daha antik ça¤larda Bergama’da Asklepion
teraias›nda (hastanesinde) ruh hastalar› flüt ve lirle
yap›lan müzi¤in sa¤alt›c› etkisiyle tedavi edilirdi. Bir
zaman sonra Selçuklu Dönemi ﬂifahanelerinde sesi
refakatinde uygulanan saz ve ney na¤meleri bir tür
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terapi yöntemi olarak de¤erlendirildi. Günümüzde
resim psikoterapi ve rehabilitasyonda uygulanmakta,
psikodrama ise yard›mc› psikanalize yard›mc›
olmaktad›r.
T›bb›n uygulamalar›nda kullan›lan t›bbi protezler,
t›bbi teknik tablo ve foto¤raflar, birer sanat
ürünüdürler. Sanatla t›bb›n birbirlerine en çok
yak›nlaﬂt›klar› alan ise ﬂüphesiz estetik ve
rekonstrüktif cerrahidir. Daha da ileriye gidip, bugün
uygulanmakta olan endoskopik cerrahi prensibinin,
ﬂiﬂe içine monte edilen maket gemiciklerin
yap›m›ndan kaynakland›¤› söylenebilir.

Sanatç› ve Hastal›k
Sanatç›, hassas yap›s› dolay›s›yla hasta olmaya yatk›n
yaﬂant›s› ve u¤raﬂ›s›n›n bu duruma ço¤u kez körükler
niteli¤i nedeniyle tedaviye ve iyileﬂmeye dirençlidir.
Genç yaﬂta hayata veda eden sanatç›lar›n say›s›
küçümsenemeyecek kadar çoktur. Ayr›ca sanatç›lar›n
meslek hastal›klar› da söz konusudur. Ressamlar
kulland›klar› boyalardan dolay› allerji ve romatoit
artrit, kemanc›lar boyun artrozu, ﬂark›c›lar ses
tellerinde rastlan›lan çeﬂitli rahats›zl›klar, piyanistler
ise s›rt ve bel deformasyonlar›ndan ﬂikayetçi olurlar.
Baz› durumlarda da hastal›¤›n varl›¤›n›n sanatç›y›
yönlendirdi¤ini görürüz. Chopin, tüberkülozu
s›ras›nda içli nameler, bestelemiﬂ. Van Gogh saras›
s›ras›nda ilginç tablolar resmetmiﬂ. Caville Claudele
ise psikozlar› s›ras›nda eﬂsiz heykeller yaratm›ﬂt›r.
Ayr›ca hastal›¤a ‘kafa tutan’ sanatç›lar da vard›r.
Beethoven’in sa¤›rl›¤›, J.S.Bach›n ileri devrelerindeki
körlü¤ü, Sarah Bernard’›n kesik aya¤›, say›s›z defa
ameliyat geçiren omurilik felçlisi Frida Kahlo’nun
yata¤›nda odas›n›n tavan›na yapt›rd›¤› aynalarla
resim yapmas›, hep bu kiﬂilerin sanatlar›nda doru¤a
ç›kmalar›na engel olamam›ﬂt›r.

Ya Hekimlik?
Hekim de bir sanatç›d›r. Hekim, duyarl› ve hassas bir
kalbe, güçlü ve engin bir haf›za ve ruha, derin bir
sezgiye, geniﬂ kültür, bilgi birikimi ve özellikle
de¤erlendirme ve an›nda karar verme yetisine sahip
olmal›d›rlar. Hemen her hekim, sanat›n›n gere¤i
olarak dikkatli bir gözlemci, iyi bir araﬂt›r›c› usta bir
yorumcu ve kompozitör olmak zorundad›r.
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T›bb›n bir sanat oldu¤unu ilk kez söyleyen Hipokrat
(MÖ 460-377) sadece hekimlerin de¤il, t›p tarihinin
ve t›bb›n da babas› olarak kabul edilmektedir. MÖ 5.
yy.’da t›bba yeni bir boyut getirerek gözlem ve
mant›¤a dayal› t›bbi araﬂt›rman›n temelini atm›ﬂ,
tanr›lar› bir tarafa b›rakm›ﬂt›r. Hipokrat’a göre “Yaﬂam
k›sa, ama Sanat uzundur”. Hekim yaln›zca kendisi
do¤ru olan› yapmak zorunda olmakla kalmaz ama
ayn› zamanda hastan›n, bak›c›lar›n ve d›ﬂardakilerin
iﬂbirli¤i yapmalar›n› da sa¤lamal›d›r.” Burada
Hipokrat “yaﬂam k›sa, ama sanat uzundur” sözü ile
hekimlere gönderme yapm›ﬂt›r.

Hekimin Sanatsal E¤ilimleri
Di¤er meslek gruplar›na bakt›¤›m›zda hekimlerin
sanata e¤ilimlerin veya sanatç› doktorlar›n daha fazla
oldu¤unu görürüz. Bunun nedeni ﬂudur. U¤raﬂ
alanlar› ve hedefleri insan ve yaﬂam olan t›p ve sanat
ço¤u zaman iç içedir. Yukar›da bahsetti¤imiz gibi
zaten t›p bir sanat, hekimlik de zanaat de¤il midir?
Hekim sadece bir teknisyen de¤il, ayn› zamanda bir
sanatç›d›r. T›pta bilimsel kayg› yan›nda estetik kayg›
da vard›r. Böyle olunca da t›p ve hekimler sanatla yan
yanad›r. Hekimlikteki “ustal›k” hastas›n›n veya
kendinden yard›m isteyen insanlar›n duygu ve
düﬂüncelerini, ac›lar›n› ve beklentilerini anlad›¤›
ölçüde anlam kazan›r. Bunun için hekim bir sanatç›
duyarl›l›¤›nda olmal›d›r....!
T›p ile sanat›n ayr›ca teknik benzerlikleri de vard›r.
Örne¤in keman ile cerrahiyi karﬂ›laﬂt›racak olursak,
her ikisinde de metot, ekol, manipülasyon, haf›za
performans›, kondisyon, stres ve heyecan gibi
durumlar› sayabiliriz.
Hekimi sanata yaklaﬂt›ran bir di¤er ﬂey de yorucu ve
bazen üzücü bir mesaiden sonra sanatla rahatlama
iste¤idir. Ayr›ca çok fonksiyonlu kiﬂili¤inin tatminini
t›pta oldu¤u kadar sanatta da bulur. Hekimin sanatla
u¤raﬂmas›n›n bir baﬂka nedeni de kal›c› olma
iste¤idir. Hekimin eseri olan hasta fani oldu¤u gibi
metodlar ve bilgiler de çok k›sa ömürlüdür. T›pta
de¤iﬂiklik ve yenili¤in kaç›n›lmaz oluﬂu sevindirici
olmakla birlikte, hekim, kal›c› eser b›rakma ve ilerde
hat›rlanma iste¤ini bir nebze de olsa sanatla dile
getirir. Hekimler aras›nda profesyonele yak›n
düzeyde eserler veren sanatç›lara rastlanmas›n›n bir
nedeni de, asl›nda sanatç› olmak için küçük yaﬂtan
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kendini haz›rlam›ﬂ ve sanata oldukça yetenekli
gençlerin, zaman›nda ailenin veya çevrenin ‘aç kal›r’
korkusu ile baﬂka mesleklere yönlendirilmesindendir
ve genelde sanat›n yerine t›p önerilir. Tüm bunlardan
sonra tarihte sanatla u¤raﬂm›ﬂ pek çok hekime
rastlanmas›na ﬂaﬂmamak gerekir.
Hekim, mizac› gere¤i sanatla ilgilenir. Eski ça¤larda
t›p ile sanat ayn› kiﬂiler taraf›ndan icra edilirdi ve
s›ras› ile filozof, ulema, hümanist gibi isimlerle
zikredilmiﬂlerdi. Ça¤›m›zda bu meslekler zorunlu
olarak birbirlerinden ayr›lm›ﬂlarsa da, hekim genelde
sanattan vazgeçememiﬂtir.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla bak›ld›¤›nda hekimler sanatç›d›rlar,
veya iyi hekim olabilmek için en az›ndan sanatç›
ruhlu olmak gerekir diye düﬂünebiliriz. Baz› hekimler
ise hekimlik sanat›n›n yan› s›ra müzik, edebiyat,
plastik sanatlar veya di¤er sanat dallar›yla da
u¤raﬂarak sanatç› kimliklerine kimlik katarlar. Örne¤in
Anton Çehov hem hekim hem romanc›d›r, Ceyhun
Atuf Kansu, Behçet Aysan hem hekim hem ﬂairdir, Dr.
George Chicotot hem hekim hem ressamd›r. Bilim ve
sanatta mükemmelli¤e eriﬂmiﬂ olan Leonardo da
Vinci bir hekim olmamas›na karﬂ›n t›p ve sanat›n
birlikteli¤ini kan›tlarcas›na mükemmel eserler
vermiﬂtir. Moliere’in “Hayali Hasta” adl› eseri t›bb›n,
tiyatronun ve inanc›n bileﬂiminin etkileyici bir
incelemesi niteli¤indedir. “Sherlock Holmes”
karakterinin yarat›c›s› Arthur Conan Doyle, bir
pratisyen hekimdir ve bu meslekten para
kazanamayaca¤›n› anlay›nca dedektiflik öyküleri
yazmaya karar vermiﬂtir. T›pta çok önemli bir ç›¤›r
açan Laënnec baﬂar›l› bir flütçü olmasayd›, müzikle
olan iliﬂkisini hekimli¤ine yans›tmasayd›, basit bir
cihaz olan stetoskopu keﬂfedebilir miydi? Türk
senfonik müzi¤in büyük üstad› Dr.Bülent Tarcan hem
bir çok beste yapm›ﬂt›r, hemde Türkiye’de modern
anlamda Beyin-Cerrahisinin geliﬂmesine katk›s› olan
ünlü bir nöroﬂirürjiyendir. Veya dünyan›n gelmiﬂ
geçmiﬂ en büyük cerrah› kabul edilen Violonselist
cerrah Theodor Billroth, acaba yak›n arkadaﬂ›
Bramhs’›n eserlerini dinleyip, baz›lar›n› düzelterek
geri verip, müzikle dinlenmeseydi o muhteﬂem
ameliyatlar› yapabilir miydi ? Cildiye uzman›
Dr.Cenap ﬁehabettin, ressam, hattat, minyatürcü, t›p
tarihçisi Dr.Süheyl Ünver, bestekar, ve daha niceleri,
insana duyduklar› sevgiyi yaln›zca hekimlikleri ile
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de¤il, sanatç› kiﬂilikleri ve yap›tlar›yla da dile
getirmiﬂlerdir.

Hekim, senfonici ve nöroﬂirürjiyen Bülent Tarcan'la
ilgili s›kça anlat›lan (ve elbette asl› olmayan) bir
yak›ﬂt›rma vard›r: Tarcan günün birinde çok zor bir
cerrahi ameliyat yönetmektedir. Ö¤rencileri ve
meslektaﬂlar› da izlemektedir kendisini. Saatlerce
süren ameliyat sonunda biter ve Tarcan alk›ﬂlar
karﬂ›s›nda, e¤ilerek selam verir. Ama alk›ﬂlar dinmek
bilmez. Sonunda Tarcan tekrar hastan›n baﬂ›na gelir
ve bis olarak, bir apandisit ameliyat› yapar!
Resim sanat›nda t›p denilince 17. yy. Hollanda’l›
ressamlar akla gelir. Bunlardan en meﬂhur olan
eserlerden biri “Dr.Nicolaes Tulp’un Anatomi
Dersi”dir (Rembrandt, 1632). Bu meﬂhur resmi
yapt›¤›nda ressam henüz 26 yaﬂ›ndayd›. Resmin
yap›ld›¤› zaman 39 yaﬂ›nda olan Dr. Tulp,
Amsterdam’›n tan›nm›ﬂ bir cerrah› ve anatomistiydi.
Bu ›smarlama resimdeki 7 kiﬂiden sadece ikisi
doktor, di¤erleri Amsterdam’l› zengin burjuvalard›.
Ceset silahl› soygundan hüküm giyip as›lan Aris
Kindt’e ait.. Tulp’un kafas›nda toplumdaki seçkin
yerini simgeleyen ﬂapkas› vard›r. Kadavran›n
bedeninden yay›lan çi¤ ›ﬂ›k rengi dikkat çekicidir.
Resmin gerçek bir anatomi dersi olmad›¤› aç›kt›r. Ne
kar›n ne gö¤üs bölgesi aç›lmam›ﬂt›r. Sadece kolu
dirsekle bilek aras›ndaki bölümü kesilmiﬂtir. Çünkü
resim ›smarlamad›r, kar›n aç›l›rsa organlar çabuk
çürüyece¤inden istenilen resim bitirilemeyebilinir.
Dr. Tulp, sa¤ elindeki forsepsle kas›n bir bölümünü
kald›rmaktad›r. Bu tuttu¤u yap›lar flexor digitorum
superfacialis’tir. Niye bir iﬂaret sopas›yla
göstermemiﬂtir, forsepsle kald›rm›ﬂt›r? Bu sorunun
cevab› Dr. Tulp’un sol elindedir. Tuttu¤u yap›lar sol
elin ﬂeklini vermektedir. Öndeki iki kiﬂi yani
hekimlerden soldaki büyük bir dikkatle kadavran›n
ön koluna bakarken sa¤daki ise gözlerini Dr.Tulp’un
sol eline dikmiﬂtir. Bu kiﬂinin elinin durumu da sanki
olaca¤› onaylarm›ﬂ gibidir.
Bak›n Friedrich Nietzche 1878’de “insanca, pek
insanca”da hekimler için ne diyor: bir hekimin
zihinsel güçlerinin en yüksek noktas›nda olmas›n›n
sebebi, sadece en son ve yeni yöntemleri beceriyle
uygulamas›, ya da teﬂhis koyan hekimlerin ünlü
yöntemleriyle, belirtilerden yola ç›karak sebeplere
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kolayca ulaﬂmas› de¤ildir art›k. Buna ilaveten
herkesle kolayca uyum sa¤layabilecek ve gerekirse
karﬂ›s›ndakinin yüre¤ini kolayca söküp alabilecek
türden bir hitap yetene¤ine, melankoliyi yok edecek
kadar cana yak›nl›¤a, bir diplomat›n arabuluculuk
yetene¤ine, insan ruhunun s›rlar›n› ö¤renebilmek için
bir polisin beceri ancak bu s›rlara ihanet etmemek
için de bir avukat›n anlay›ﬂ yetene¤ine, özetle bütün
profesyonel mesleklerin beceri ve haklar›na
gereksinimi vard›r. Burada Nietzsche bir üstün insan›
de¤il bir doktoru yani sanatç›y› tan›mlamaktad›r.
‹yi bir hekimin sanatç› yan›n›n da kuvvetli olmas›
gerekti¤ini ›srarla vurgulamaktay›z, çünkü bir hekim
ne kadar bilgili ve deneyimli olursa olsun, insanlar›n,
hastalar›n›n,
hasta
yak›nlar›n›n
duygu
ve
düﬂüncelerini anlamak, hissetmek, empati yapmak
zorundad›r. Bütün bunlar› yapabilmesi için o hekimin
do¤an güneﬂi görmesi, ya¤an ya¤murdan sonra
topra¤›n kokusunu duymas›, ﬂehirleri gezip görmesi,
k›rlardaki çiçe¤in ar›yla dans›n› seyretmesi, do¤ayla
tek vücut olmas› gerekir.
ﬁiir ve foto¤raf sanat›nda; duygu, düﬂünce, sezgi,
hayal kurma, tema, ça¤r›ﬂ›m, vurgu ve ritm vard›r.
Ayn› kavramlar t›pta da yok mu? Sezgi, düﬂünce,
duygu ve ritm, klinik uygulaman›n ana ö¤eleri de¤il
mi? ﬁair veya foto¤raf sanat› yapan bir m›sra, bir
foto¤raf karesi için bir çok yer görmeli, sokak
gezmeli, insanlar tan›mal›, hayvan sevmeli, eﬂyalara
dokunmal›d›r.
ﬁiirler bazen sitem doludur bazen umut. Örne¤in
Bertolt Brecht “Bir ‹ﬂçinin Hekime Çekti¤i Söylev” adl›
ﬂiirinde s›n›f düﬂman› kabul etti¤i hekimleri hedef
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alan sitemli hatta ajitatif ama estetik etki uyand›ran
dizelerinde ﬂöyle der :

Bir yaz akﬂam› gibi inecek
A¤›r, yeﬂil dallar›n ad›ndan rahatl›k.

Bizi hasta eden nedir, biliyoruz.
Hastaland›¤›m›zda diyorlar ki,
Bizi iyileﬂtirecek olan sizmiﬂsiniz.

Hastalar, kardeﬂlerim,
Biraz daha sab›r, biraz daha inat.
Kap›n›n arkas›nda bekleyen ölüm de¤il, hayat.
Kap›n›n arkas›nda dünya, dünya c›v›l c›v›l
Kalkacaks›n›z yata¤›n›zdan
gideceksiniz.

Duydu¤umuza göre, on y›ld›r,
Masraflar› halktan ç›kan
Seçkin okullarda tedavi etmeyi ö¤renmiﬂsiniz.
Ve ö¤reniminiz için
Bir servet harcam›ﬂs›n›z.
Demek ki iyileﬂtirebilirsiniz bizleri.
‹yileﬂtirebilir misiniz bizi?
Karﬂ›n›za ç›kt›¤›m›zda
Paramparçad›r giysilerimiz,
Baﬂtan aﬂa¤› dinlersiniz ç›plak bedenimizi.
Hastal›¤›m›za gelince
Paçavralar›m›za bir bak›ﬂta
Anlaﬂ›l›r sebebi. Ayn› ﬂeydir eskiten
Hem bedenlerimizi, hem giysilerimizi.
............
............

Bize ne kadar›n› ay›rabilirsiniz vaktinizin?
Görüyoruz: dairenizdeki bir hal› bile
Beﬂ bin vizitede kazand›¤›n›zdan, daha pahal›
ﬁüphesiz iddia edeceksiniz, masumiyetinizi.
Evimizin duvar›ndaki
Rutubetli leke de
Anlat›r ayn› hikayeyi.
Sözlerimizi Naz›m Hikmet ile tamamlayal›m. Bu
ﬂiirinde Naz›m hekim olmamas›na ra¤men bir hekim
duyarl›l›¤›nda hastalara “Mesaj” isimli ﬂiirinde ﬂöyle
seslenerek umut da¤›t›r onlara;

Hastalar
Kardeﬂlerim
‹yileﬂeceksiniz.
A¤r›lar, s›z›lar dinecek
Yumuﬂak, ›l›k.

Tuzun, ekme¤in, güneﬂin tad›n›
yeni baﬂtan keﬂfedeceksiniz.
Sararmak limon gibi, mum gibi erimek,
devrilmek kof bir ç›nar gibi ans›z›n,
kardeﬂler, hastalar,
biz ne limonuz, ne mum, ne ç›nar.
Biz insan›z çok ﬂükür
çok ﬂükür biliriz,
ilac›m›za
umudu katmas›n›
“yaﬂamak gerek” diyerek
ayak direyip
dayatmas›n›
Hastalar,
kardeﬂlerim
iyileﬂeceksiniz
A¤r›lar, s›z›lar dinecek,
Yumuﬂak, ›l›k bir yaz akﬂam› inecek,
A¤›r yeﬂil dallar›n ard›ndan rahatl›k.
Tüm sanat dallar›nda duygu, düﬂünce, sezgi, hayal
kurma, tema, ça¤r›ﬂ›m, vurgu ve ritm vard›r. T›p veya
hekimlikte de sizce öyle olmas› gerekmez mi?
NOT: Bu yaz› 14 Mart 2008 tarihinde Adana Tabip
Odas›nda yapt›¤›m konuﬂmadan al›nt›lanm›ﬂt›r.
Yararlan›lan Kaynaklar:
*Sanat ve T›p: Musa Albükrek
**T›p ve Sanat: Faik Çelik
***Çeﬂitli internet siteleri
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Üyelerimizden

Dr. TAYFUN HAKAN
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂtırma
Hastanesi, Nöroﬂirürji Klini¤i, ‹stanbul

ET‹K VE NÖROﬁ‹RÜRJ‹
Çeviri: Kothari M, Goel A: Ethics and Neurosurgery. Neurol India 54(1):11-12, 2006

Çeﬂitli düﬂünürlerin ça¤daﬂ t›p hakk›ndaki
eleﬂtirilerine bakacak olsayd›n›z onlar›n azalan
toplumsal bilinç hakk›nda umutsuzlu¤a kap›ld›klar›n›
görürdünüz. Ac› veren bu ittifak, genel olarak sosyal
ve t›bbi ahlak de¤erlerindeki düﬂüﬂün bir
göstergesidir ve nöroﬂirürjinin de bundan d›ﬂlanmas›
olas› de¤ildir. Bu yaz›, vahﬂi ticaretin oluﬂturdu¤u
siklonik rüzgârlar›na karﬂ› titremeden, parlak bir
biçimde yanmaya devam eden narin nöroﬂirürjikal
etik ateﬂinin sönmesini önlemek amac›yla yaz›lm›ﬂt›r.
Etik sözcük olarak iyiyle kötünün birlikte yer ald›¤›
bir iﬂtir. ‹ngilizce sözlükleri bu sözcü¤ü Sanskritçe
Swadha sözcü¤üne dayand›r›r. K›saca, sizin herhangi
bir polisiye kuvvet veya zorunluluk olmadan yanl›ﬂ
bir ﬂey yapman›z› engelleyip do¤ru iﬂ yapman›za
sebep olan öz sayg› duygusu anlam›n› ça¤r›ﬂt›r›r. O,
neyin uygun ve iyiden yana oldu¤unu belirleyen bir
iç mahkûmiyettir. O, bask› alt›nda yap›lan eylemlerde
baﬂtan sona beslenip kuvvetlendirilen bir
mahkûmiyettir. Etik ö¤retilemez, özel dersle -belkibiraz verilebilir. En iyisi, Thomas de Kempis’nin ‘The
imitation of Christ’ (Sahte ‹sa) isimli yap›t›n›n
dizelerinden ö¤renmektir. Bu, bizim karakter
yönünden ö¤rencilerin bir model olarak alabilece¤i
nöroﬂirürjikal dürüstlük modeline bürünmemizi icap
ettirir. Tüm söylenen, Eti¤in, kiﬂinin kal›tsal bir
özelli¤i, kiﬂinin weltanschauung’u, yani dünya görüﬂü
oldu¤udur. Bir er, bir devlet baﬂkan›ndan veya bir
baﬂbakandan, bir müdür de patronundan daha
ahlakl› olabilir. Bu ba¤lamda etik veya ahlakl› olmak
Kathopnishad’›n dedi¤i gibi bir b›ça¤›n keskin
kenar›nda yürümeye haz›r olmak demektir.
Swami Vivekananda taraf›ndan Asya’n›n Iﬂ›¤›
olarak övülen Buda, Nöroﬂirürjinin Baﬂ Tanr›s› olabilir
mi? Nöroﬂirürji, Budizmin, chaitanya’n›n veya kozmik
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bilincin deryas›nda yer alan, hücreler aras›nda en
geliﬂmiﬂ olan ve nöron olarak adland›r›lan hücrelerle
u¤raﬂma ayr›cal›¤›na sahiptir ve onlarla ayn› ﬂeyleri
alg›lay›p ayn› ﬂeyleri ifade eder. Bu ﬂekilde,
Nöroﬂirürji, aﬂa¤›da özlüce belirtilen sekiz aﬂamal›
yolu izleyerek Budan›n yolunda gitmeyi seçebilir.
Birincisi: Primum, non nocere. Önce zarar verme.
Hipokrat bu etik ﬂifreyi 4 milenyum önce dile
getirerek tüm tedavilerin kal›tsal olarak iyatrojenik
özellikler taﬂ›d›¤›n› ima etmiﬂtir. Arthur Bloomfield,
yaﬂad›¤› iyatrojenik bir trajediden sonra tüm
hastanelerde doktor ve ö¤rencilerin giriﬂ kap›lar›na
ﬂöyle bir plaket yaz›lmas›n› istemiﬂtir: “Yard›m
edemeyece¤imiz baz› hastalar vard›r ama zarar
veremeyece¤imiz hasta yoktur”. Nöroﬂirürji felci
iyileﬂtirme sihrine sahiptir. Ayn› ﬂekilde aksi de
mümkündür. ‹yi için kudret olan her neyse kötü için
de kudret olabilir.
‹kincisi: Quieta non movere, anlam› ‘k›r›k de¤ilse
onarma’ demektir. Bin tane tümöre sahip manifest
patolojili von Recklinghausen hastas› buna
mükemmel bir örnektir. Hoerr yasas› dostça söyler:
“asemptomatik bir insan›n kendisini daha iyi
hissetmesini sa¤lamak olanaks›zd›r”. Bu önermenin
do¤al sonucu asl›nda, ‘müdahale edersen daha
kötüsüne sebep olaca¤›na hiç ﬂüphe yoktur’
demektir. Cayd›r›c› ve önleyici savaﬂ›n geçerli oldu¤u
ça¤da ça¤daﬂ t›p da ondan geri kalmad› ve tüm
dünyaya 5 y›ld›zl› çekap kliniklerinin yay›lmas›na
sebep oldu. Çok y›ld›zl› yerler büyülüdür, insanlar›n
biri girer biri ç›kar. Asl›nda tamamen normal olan bir
insanda t›bbi obsesyonlar› sebebiyle trajik –komik
bir biçimde anormallikler saptanabilir. Lasker ödülü
sahibi Rustom Jal Vakil’in, EKG makinesinin atom
bombas›ndan daha zararl› oldu¤unu söyledi¤i,
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Harrison taraf›ndan ünlü Harrison’s Principles of
Internal Medicine kitab›nda yüksek sesle dile
getirilmiﬂtir. En mükemmel görüntüleme teknikleri
de – örne¤in omurga MR’›, eﬂit derecede tahribat
yapabilir, haks›z bir durumda hakl› görünerek bir
teknokrat› yan›lt›p öç alabilirler. Anamnezinde
bozulma olmadan bedeninde saptanan bir bozukluk,
hastay› mezara götüren iyatrojenite için en emin
reçetedir. Ne kadar sofistike olursa olsun, bir tetkik
yönteminden beklenen ﬂey onun köklü bir iz
b›rakmas›, iyi bir etki yapmas›d›r. Bu koﬂullarda
uygulanacak bir cerrahi iﬂlem, cerrah›n öznellik
katsay›s›na ba¤l›d›r ve ne yaz›k ki tek öznellik de
hastan›n ödeyece¤i ücrettir. Tetkikler s›ras›nda
karﬂ›laﬂt›¤›n bir anormalli¤e güvenemiyorsan kiﬂinin
kendi vücuduna güveneceksin.
Üçüncüsü: Eric Ericsson, pratik t›p eti¤inin alt›n
kural›n›n Talmud’dan ödünç al›nabilece¤ini
söylemiﬂtir; ‘Kendine yap›lmas›n› istedi¤in ﬂeyi yap,
yap›lmas›n› istemedi¤in ﬂeyi yapma.’ Mayo Klini¤inin
gastorintestinal cerrahi öncülerinden Walter Alvarez,
The Incurable Physician (Tedavi Edilemeyen Doktor)
isimli otobiyografisinde ﬂu gözlemini dile getirmiﬂtir:
Genç-yaﬂl› tüm hastalar gastrektomi ve vagotomi ile
‘iyileﬂtirilirken’, benzer sorunlar sebebiyle cerrahi
uygulanan Mayo Klinik doktorlar›n›n hiçbirisine bu
iﬂlem uygulanmam›ﬂt›r. Bu, t›bb›n de¤iﬂik
disiplinlerinde birçok kez tekrarlanan bir öyküdür.
Aldous Huxley, Perennial Philosophy (Ebedi Felsefe)
isimli kitab›na Chhandogya Upanishad-Tat twam asi:
That art thou diye baﬂlar. Az ve öz koy, her ne kadar
ac› çeken rolünde olsa da, hasta hiçbir ﬂey de¤ildir,
sen bir ﬂeysin. Sözlüklerin suç anlam›ndaki crime
sözcü¤ünü krinos’a dayand›rmalar› enteresand›r.
Krinos= terimleri ekzokrin ve endokrin olarak
ay›r›r›m. Biz hastalar› kendimizi tedavi etti¤imizden
farkl› olarak tedavi ederiz, kendimizi onlardan
ay›r›r›z, be¤en ya da be¤enme tedavi bir suç eylemi
olarak sonuçlan›r.
Dördüncüsü: Sör William Osler’e göre iyi bir
Bilgi, Arzu ve
ö¤retmenin üç özelli¤i vard›r:
Alçakgönüllülük. Nöroﬂirürjiyen de bir ö¤retmendir.
Bilgi sofras›nda, paylaﬂmaya istekli ve daima, sonu
gelmeyen bir misafir olmal›d›r. Bilginin iki yüzü, Adi
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Shankaracharya taraf›ndan “Bilgi sonsuzsa cehalet de
sonsuzdur” deyiﬂi ile vurgulanmaktad›r. Blaise
Pascal’a göre, bilgi, d›ﬂ yüzü cahillikle kapl› olan bir
kürenin iç yüzeyidir. Bundan dolay›, ne kadar çok
biliyorsan›z daha ço¤unu bilmemektesiniz. Samimi
ve azametli bir alçakgönüllülü¤ün temelinde bu
anlay›ﬂ yatar. Onlar, sadece, bildikleri için ne denli
cahil olduklar›n› itiraf etmektedirler, biz de öyle
olabiliriz. Wilder Penfield bizi cahilli¤imiz hakk›nda
bilgilendirmek için çok çaba göstermiﬂtir. ‘Beyin ve
zihin hakk›nda ne kadar az ﬂey biliyoruz. ‹nsan ruhu
ve do¤as› ile Tanr› hakk›nda ne kadar az ﬂey
biliyoruz’.
Beﬂincisi: Nöroﬂirürjide karﬂ›laﬂ›lan herhangi bir
patoloji bir olas›l›klar zinciri temelinde oluﬂmaktad›r
– bilgi cahillikten daha büyük ama kesinlikten daha
küçüktür. Bir glioblastoma multiforme veya bir
meningiom, mevcut herhangi bir toplulukta bir
olas›l›k temelinde ortaya ç›kar, bu sebepten bu
hastal›klardan birinin sizin hastan›zda olmuﬂ olmas›
sizi benzer durumdan kurtarmaktad›r. Bu topluluk
prensibi, IQ’dan enflamasyona kadar geniﬂ bir
uygulama alan›na sahiptir ve biz entelektüellerden
daha ﬂefkatli bir yaklaﬂ›m ister. Böyle bir ütopyan›n
kabulünden önce bir nöroﬂirürjiyene yak›ﬂan ﬂey,
hastaya sayg› ile yaklaﬂ›p ona minnet duymakt›r: ‘Siz
hasta oldu¤unuz için ben de¤ilim’. Böyle bir inanç,
içimizdeki teknokrat›, ac› çekmekte olan baﬂka birisi
için en iyisini yapmaya çal›ﬂan, daha insani bir birey
olarak olgunlaﬂt›r›r. Bunu, korkunç bir hastal›¤›n
pençesine düﬂmüﬂ olan kiﬂiye aktarabilirseniz, o
hastal›k anlam kazan›r, onu suçluluk duygusundan,
kötü kaderinden dolay› cezaland›r›lm›ﬂ olma
duygusundan kurtar›r, sizin sahip oldu¤unuz ﬂey olur.
Alt›nc›s›:
19.
yüz
y›l›n
ileri
görüﬂlü
düﬂünürlerinden Emerson ﬂöyle der: insanlar›n
zihnini nesneler yönlendirecektir. Nesneler –para,
Mercedes, makineler- insanlara hükmedecektir,
nöroﬂirürjiyenler bunun d›ﬂ›nda kalamaz. Biri ﬂöyle
diyebilir, rafine nöroﬂirürji sofistike alet edevat
gerektirir. Biri bunlar› söylerken Einstein’in modern
zamanlar için söyledi¤i ﬂeyi dile getiriyor olabilir: “A
profusion of means, and a confusion of ends”. Çok
fazla yöntemin varl›¤›, sonuca varmay› zorlaﬂt›r›r.
39
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Bilimsel olarak ulaﬂt›¤›m›z inançlar›n h›zla
sars›lmas›na sebep olan ﬂey, nöroﬂirürjiyenlerin
(veya di¤er doktorlar›n) kendilerinden daha çok,
t›p/makine üreticilerinin sald›rgan tav›rlar›d›r.
Araﬂt›rmalar, yay›nlar ve iletiﬂim materyalleri
genellikle ç›kar çevrelerince gündeme getirilmekte
bu yüzden de s›kl›kla sapla saman› birbirinden
ay›rmak mümkün olamamaktad›r. Endüstriyel
anlay›ﬂla sunulan sosyal faaliyetlerin bilimsel bir
toplant›n›n önüne geçmesi, gerçekte mevcut olan
t›bbi manzaran›n bir paradoksudur. Arthur Koestler
bunu, ‘hepimizin bir gün, zaferlerimizi kutlayaca¤›m›z
s›radan
toplant›larda
bir
araya
gelmeyi
amaçlad›¤›m›z›’ anlatan The Call Girls (Tele K›zlar)
kitab›nda tan›mlamaktad›r. Bu, saptamaya de¤er bir
gelenektir.
Yedincisi: Ça¤daﬂ (modern) ve t›p deyince ne
anl›yoruz? Sözlükler her ikisini de Latinceye
dayand›r›rlar. Modus= ölçü, Sanskritçe, marta: Bu
ba¤lamda basmakal›p bir deyim olan modern veya
ça¤daﬂ t›p diye nitelendirilen ﬂey, bütünsel (holistik)
sa¤l›k gibi bir totolojidir (gereksiz tekrar). ‹laçlar veya
aletlerle, telkin veya cerrahi ile yap›lan t›p, sizin
iﬂinizi kesin bir ölçü dâhilinde yapman›z gibi bir
ﬂeydir, yani uzak ve yak›n. Modern diye
isimlendirilen ölçü, siz, mevcut tüm verileri ve
düﬂünceleri dikkate alarak ölçülü bir ad›m atabilir, bir
karar verebilirsiniz anlam›na gelmektedir. Yani,
modern, sizin t›bbi davran›ﬂ›n›z›n en son, en pahal›,
ithal
edilmiﬂ
veya
sofistike
olmas›n›
gerektirmemektedir. Bu durum sadece, sa¤duyunuzu
sanki bir safra gibi atmaya çal›ﬂ›yorsunuz anlam›na
gelir. K.G. Mussif’in tüm konuﬂmalar›n› ﬂu mesajla
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bitirmesi sebepsiz de¤ildir; ‹yi bir cerrah ne zaman
ameliyat etmemesi gerekti¤ini bilen kiﬂidir. Modern
bir nöroﬂirürjiyen, ne kadar sofistike görünse de
yarar›n›n ﬂüpheli oldu¤u bir cerrahiyi uygulamaktan
kaç›nma cesaretini gösterecek oland›r. En son
tahlilde, modern t›p en üst düzeyde rasyonel t›pt›r.
Modern nöroﬂirürji rasyonaliteye dayanmal›d›r.
Harvey Cushing, Hand-Schuller-Christian ve WeberChristian hastal›¤› ile tan›nan Henry Christian’a
yazd›¤› mektubunda ﬂöyle der: ‘Asl›nda, cerrahi iﬂin
en az k›sm›n› oluﬂturur, bu iﬂ için elleri olmayan bir
cerrah›n görevlendirildi¤i bir yerin oldu¤u günü
görmeyi çok isterdim’.
Sekizinci ve sonuncusu: Sen, nöroﬂirürji uzman›,
yukar›da bahsedilen prensipler yüklü olan
anlamlardan en çok yararlanan kiﬂi sen olmal›s›n. Bir
nöroﬂirürji sanatkâr› olarak kiﬂili¤in ve merhametin
senin en mükemmel yönlerin olmal›d›r.
Belki, zorla da olsa, teknik yönde çal›ﬂan
kafam›z›n iktidar› alt›ndaki kalbimizin güzelli¤ini
soldurmamak için yukar›da alt› çizilen ö¤retilerin bir
k›sm›n› savunabilmeliyiz. Zamanla, entelektüel ve
ruhsal üzüntülerimizi daha da azalt›p, düzgün ve
do¤ru bir beyin, ayd›nl›k bir yürek ve geceleri daha
yumuﬂak bir yast›¤a sahip olabiliriz. ‹yi bir
nöroﬂirürjiyen olmak övgüye de¤er bir ﬂeydir. Haydi,
marﬂ marﬂ, daha iyi bir insan olmak zorunday›z.
‘Baﬂkalar›na karﬂ› etik ve merhametli olmak asl›nda
kendimize karﬂ› yapt›¤›m›z hizmettir’ diye vurgulayan
Tanr› Buda de¤il miydi?
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Yurtdışı Burs Raporu

Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂtırma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤i

Ça¤›m›zda teknolojideki h›zl› geliﬂmenin bir
sonucu olarak yeni tedavi yöntemleri ortaya
ç›kmaktad›r.
Beynin
damar
hastal›klar›n›n
intravasküler ameliyatlarla tedavisi bu alanlardan bir
tanesidir. Hepimiz üzüntüyle görmekteyiz ki
ülkemizde vasküler nöroﬂirürji alan› h›zla
nöroﬂirürjiyenlerin
elinden
ç›kmaktad›r.
Nöroﬂirürjiyenler dünyan›n birçok ülkesinde
kraniotomiye
ek
olarak
nöroendovasküler
ameliyatlar› da yapabilmektedir. Bugün ülkemizde
45-50 yaﬂ›nda olan nöroﬂirürjiyenlerin hemen
hepsinin serebral anjiografiyi mutlaka yapm›ﬂ oldu¤u
görülecektir. Tüm Türk Nöroﬂirürji camiasinin ortak
sorunu olan nöroendovasküler cerrahi ameliyatlar›
konusunda teorik-pratik bilgi edinmek ve bu bilgileri
uygulamaya dökmek amac›yla Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i’nden 6 ayl›k burs alarak Japonya’n›n Sendai
ﬂehrinde bu konuda özelleﬂmiﬂ bir merkeze gittim.
ﬁubat-Mart 2008 ve Eylül-Ekim 2008 tarihlerinde
Japonya’n›n Tohoku Üniversitesine ba¤l› Kohnan
Hastanesinde çok yo¤un bir e¤itim ald›m. Tohoku
Üniversitesi 1900’lü y›llarda kurulmuﬂ olan
Japonya’n›n en eski üniversitelerinden bir tanesidir.
Nöroﬂirürji Departman›’n›n ilk baﬂkan› Dr. Jiro
Suzuki’dir. Dr. Suzuki’nin ”Sendai Koktail” ad›yla
literatüre geçen kar›ﬂ›m› herkesin haf›zalar›ndad›r.
Dr. Suzuki’den sonra Dr. Yoshimoto klinik baﬂkan› ve
ard›ndan Tohoku Üniversitesi’nin rektörü olmuﬂtur.
Nöroﬂirürji Departman›n›n ﬂimdiki baﬂkan› Prof. Dr.
Tominaga’d›r. Nöroendovasküler Tedavi Departman›
Dr. Yoshimoto’nun baﬂkanl›¤› döneminde Dr. Akira
Takahashi taraf›ndan kurulmuﬂtur. Dr. Akira
Takahashi Kohnan Hastanesinde görevli oldu¤u
dönemde nöroendovasküler tedavi giriﬂimlerini
burada baﬂlatm›st›r. Prof. Dr. Akira Takahashi halen
Tohoku Üniversitesi Nöroendovasküler Tedavi
Departman›’n›n baﬂkan›d›r.
Nöroendovasküler tedavi ameliyatlar›n› hem
Tohoku Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesinde hem
de Kohnan hastanesinde yapmak cihaz altyap›s›
aç›s›ndan mümkündür. Ancak hemen tüm uzman
hekimlerin Kohnan hastanesinde bulunmas› ve

radyolojik tetkiklerin zaman engeline tak›lmadan
yap›labilmesi nedeniyle iﬂlemler esas olarak Kohnan
hastanesinde yap›lmaktad›r. Kohnan hastanesi
Japonya’daki önemli nöroendovasküler tedavi
merkezlerinden bir tanesini oluﬂturmaktad›r.
Hastanenin bünyesinde bulunan bir tanesi 3 Tesla’l›k
olmak üzere 2 adet MR cihaz›, 1 adet multislicetomografi cihaz›, birkaç tane geliﬂmiﬂ Doppler cihaz›,
yo¤un bak›m ünitesinde serebral oksimetreler,
intraoperatif duysal ve motor evoked potential
cihaz›, bir tanesi biplan di¤eri monoplan olmak üzere
2 adet 3D istasyonu bulunan anjiografi cihazlar›
say›labilecek
önemli
altyap›
malzemelerini
oluﬂturmaktad›r. Hastanede kuﬂkusuz SPECT ve
PET tetkikleri de yap›labilmektedir. ‹lginç bir
biçimde hastanede hiçbir radyolog yoktur. Yukar›da
belirtti¤im tüm incelemeler nöroﬂirürjiyenler ve
nörologlar
taraf›ndan
bizzat
yap›lmaktad›r.
Hastanenin yatak say›s› 200 olup günde ortalama
50 civar›nda poliklinik hastas› muayene edilmektedir.
Hastalar›n postoperatif dönemdeki rehabilitasyonunu hastane içinde görevli fizyoterapistler
yapmaktad›r. Kohnan hastanesinde Nöroﬂirürji,
Nöroendovasküler Tedavi, Stroke Nörolojisi,
Nöroloji, ve Nöroanestezi olmak üzere 5 departmant
bulunmaktad›r. Nöroanestezistler nöroﬂirürji üzerine
anestezi ihtisas› yapm›ﬂ olan nöroﬂirürjiyenlerden
oluﬂmaktad›r. Nöroendovasküler cerrahi ekibinin
baﬂ›nda Doç. Dr. Yasushi Matsumoto (nöroﬂirürjiyen),
Stroke Nörolojisi ekibinin baﬂ›nda ise Doç. Dr Atsui
Furui (nörolog) bulunmaktad›r. Nöroendovasküler
ameliyat ekibinin içinde mutlaka nöroﬂirürjiyen ve
nörolog birlikte yer almaktad›rlar. Tohoku
Üniversitesi’ndeki nöroendovasküler ameliyatlar› ise
Dr. Akira Takahashi’nin bizzat kendisi yapmaktad›r.
Üniversitedeki ayl›k müdahale say›s› oldukça az
olmaktad›r.
Kohnan Hastanesindeki Nöroﬂirürji ekibi vasküler
vakalar d›ﬂ›nda menenjiom, hipofiz cerrahisi,
epilepsi cerrahisi gibi di¤er nöroﬂirürji ameliyatlar›n›
da yapmaktad›r. Bu grubun içinde Tohoku
Üniversitesi Nöroﬂirürji Departman›’ndan rotasyonla
gelen nöroﬂirürji asistanlar› da görev almaktad›rlar.
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Nöroendovasküler tedavi ekibi ise uzman
nöroﬂirürjiyenler ve nörologlardan oluﬂmaktad›r.
Nöroendovasküler tedavi ekibinin içinde asistan
doktor görev almamaktad›r. Hasta takiplerini yapan
hekimler buraya e¤itim amac›yla gelmiﬂ olan
nöroﬂirürjiyen veya nörolog uzmanlard›r. Burada
mevcut di¤er bir uygulama çevre ﬂehirlerdeki
nöroﬂirürjiyenlerin e¤itim amaçl› olarak haftada 1 gün
Kohnan hastanaesine gelmeleri ve giriﬂimlere bizzat
girebilmeleridir.
Her sabah tüm ekibin kat›ld›¤› konsey toplant›s›
yap›lamakta, tedavi planlar› tart›ﬂ›lmaktad›r. Haftada
1 gün nöroﬂirürjiyenler yap›lan ameliyatlar›n
k›salt›lm›ﬂ videolar›n› sunmakta, 2 gün de makale
saati düzenlenmektedir. Araﬂt›rmalar Tohoku
Üniversitesi’ndeki
Nöroendovasküler
Tedavi
Departman›’nda yap›lmaktad›r. Prof. Dr. Akira
Takahashi Tohoku Üniversitesi’nin mühendislik
bölümleri ile sürekli iliﬂki halinde bulunmakta ve
pratikte mevcut sorunlara çözümler üretmeye
çal›ﬂmaktad›r. Esas olarak s›v› ak›m dinami¤i
konusunda araﬂt›rma yap›lmaktad›r. Mikro düzeyde
multislice beyin tomografisi ile deneysel modelin 3D
anjiografisi elde edilmekte ve mevcut anevrizman›n
içindeki s›v› ak›m› dinami¤i incelenmektedir. Bu bilgi
anevrizma duvar›n›n hangi bölgesinin daha zay›f
oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. A¤ustos 2009’da Prof.
Dr. Akira Takahashi ‹ntracranial Stenting toplant›s›n›
(www.ics09.org) düzenleyecektir.
Nöroendovasküler tedavi teknikleri teknolojiye
ba¤l› olarak de¤iﬂme ve geliﬂme gösterdi¤inden
yap›lan araﬂt›rmalar pratik uygulamada oldukça önem
taﬂ›maktad›r. Buraya gelmek isteyen genç
nöroﬂirüjiyenlerin mutlaka bu tür bir araﬂt›rma
program›n›n içine girmesinde büyük yarar var.
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Böylece iﬂlemlerin yaln›zca teknisyenlik taraf› de¤il
temel bilimlerle ba¤lant›l› önemli noktalar› da ortaya
konulabilecektir.
Japonya’da karﬂ›laﬂ›lan en büyük sorun dil
sorunudur. Ancak Monbusho gibi içinde birkaç ay
süreyle dil e¤itimi kapsayan bir bursla gelinecek
olursa toplant›lar› izleyebilecek düzeyde Japonca dil
bilgisi rahatl›kla edinilebilmektedir. Di¤er taraftan
araﬂt›rma
s›ras›nda
Japonca
pek
gerekli
olmamaktad›r.
Nöroﬂirürjiyen olarak ülkemizdeki bu tür
merkezlerde gözlemde bulunma ve çal›sma
imkan›m›z
olmad›¤›
için
özellikle
genç
arkadaﬂlar›m›z›n
böyle
merkezlere
giderek
kendilerini yetiﬂtirmeleri gerekmektedir. Burada
edindi¤im izlenim nöroﬂirürjiyen ve nörologlar›n
mutlaka birlikte çal›ﬂmalar› gerekti¤i ﬂeklindedir.
Pozisyonum ve zaman›m elverseydi böyle bir
merkezde birkaç y›l kalmay› arzu ederdim. Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i bu dönemde nöroendovasküler
cerrahi konusuna özel bir önem vermektedir. Son
derece uyumlu bir ekip çal›ﬂmas› gerektiren bu
konuda ﬂu an çal›ﬂt¤›m hastanede bu hizmeti
baﬂlatman›n ön haz›rl›klar› yap›lmaktad›r. Dernek
baﬂkan›m›z Doç. Dr. Etem Beﬂkonakl› ve yönetim
kurulu üyelerine sa¤lad›klar› destek nedeniyle
teﬂekkürlerimi bildiririm.
Son olarak hocam›z Gazi Yaﬂargil’in y›llarca önce
üzerinde kitap yazd›¤› serebral anjiografi konusunun
nöroﬂirürjiyenler için önemi ﬂimdilerde çok daha iyi
anlaﬂ›l›yor.
Nöroﬂirürji
camias›
olarak
nöroendovasküler cerrahi konusunda biraz geç
kalmakla birlikte, tüm nöroﬂirürjiyenlerin gerekli
çabay› gösterece¤i ve deste¤i verece¤i inanc›nday›m.
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Toplantı İzlenimi

Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤i

TÜRK NÖRO ﬁ‹RÜRJ ‹ DERNE ⁄‹
NÖROONKOLOJ ‹K CERRAH ‹
Ö⁄RET ‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU SEMPOZYUMU
28-29 Kas›m 2008, ‹stanbul
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
sempozyumu 28-29 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda
‹stanbul Dedeman Otelinde gerçekleﬂtirildi.
Sempozyum ‹stiklal Marﬂ›'n›n okunmas›n› takiben
TURNOG baﬂkan› Dr. M. Zafer Berkman'›n
konuﬂmas›yla baﬂlad›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› TND'er
baﬂkan› Dr. Etem Beﬂkonak'l› yapt›. Dr.Etem
Beﬂkonakl› Nisan 2009 tarihin de K›br›s'ta yap›lmas›
planlanan TND 23. Bilimsel Kongresi hakk›nda bilgi
verdi.
Daha sonra 1. oturumda Dr. Tunçalp Özgen ve Dr.
Cengiz Kutay yöneticili¤inde santral sinir sistemi
tümörleri hakk›nda güncel bilgiler sunuldu. Dr. Halit
Ziya Gökalp santral sinir sistemi tümörlerinin
nöroﬂirürjikal tedavisinin tarihçesinden bahsetti.
Özellikle son 50 y›lda ülkemizde ve dünyada
nöroﬂirürjinin inan›lmaz yol ald›¤› ve nöroﬂirürjinin
tarihindeki önemli isimler hat›rlat›ld›. Dr. Ayd›n Sav
santral sinir sistemi tümörlerinin s›n›flamas›nda
yenilikler ve genetik çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdi.
Santral sinir sistemi tümörlerinin klinik bulgular›n› Dr.
Ramazan Durmaz anlatt›ktan sonra santral sinir
sistemi
tümörlerinin
radyolojik
tan›s›ndaki
geliﬂmeler
Dr.
Canan
Erzen
taraf›ndan
de¤erlendirildi. Özellikle MR çekim tekni¤i ve
perfüzyon MR, spektroskopik MR, difüzyon MR ve
fonksiyonel MR gibi yeni tan›sal yöntemler hakk›nda
sunumlar yap›ld›. Yeni geliﬂen tan›sal yöntemlerin
ay›r›c› tan›da önemi vurguland›. Birinci oturumun son
konuﬂmac›s› Dr. Ender Korfal›, yüksek gradeli glial

tümörlerin cerrahi tedavi prensiplerini anlatt›.
Cerrahi ve radyoterapiye ek olarak uygulanan
medikal tedavinin hastan›n postoperatif yaﬂam
süresini farkl› serilerde ancak 2-2,5 ay kadar
uzatabildi¤ini ifade etti.
Dr. Nihat Egemen ve Dr. Ahmet Çolak
yöneticili¤inde 2. oturumda konu baﬂl›¤› hipofiz
adenomlar›yd›. Sellar ve parasellar bölge anatomisini
Dr. Necmettin Tanr›över anlatt›. Bu bölgeye
giriﬂimlerde yak›n komﬂulu¤u nedeniyle optik sinir
ve karotid artere dikkat edilmesi gereklili¤i
vurguland›. Anatomistlerle beyin cerrahlar›n›n
nöroanatomi konusunda biraraya gelmelerinden
duydu¤u
mutlulu¤u
dile
getirdi.
Hipofiz
adenomlar›nda transsfenoidal yaklaﬂ›m› anlatan Dr.
M. Zafer Berkman transfenoidal yaklaﬂ›mda
morbitide ve mortalite oran›n›n çok düﬂük oldu¤unu
söyledi. Hipofiz adenomlar›nda transkranyal
yaklaﬂ›m› anlatan Dr. Ziya Akar frontal ekartasyonda
haf›za kayb› ve anosmi gibi klinik bulgular›n
geliﬂebilece¤ini vurgulad›. Dr. Savaﬂ Ceylan, hipofiz
adenomlar›na ait kendi serilerindeki endoskopik
yaklaﬂ›mlar›n›n video görüntülerini ve kiﬂisel
tecrübelerini aktard›.
‹kinci oturumun son
konuﬂmac›s› olan Dr. Nejat Akalan, özellikle çocukluk
ça¤›nda daha s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan kranyofaringiomlardaki cerrahi tecrübesini video görüntüleri eﬂli¤inde
kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Üçüncü oturum Dr. Osman Ekin Özcan ve Dr. Halil
Toplamao¤lu yöneticili¤inde gerçekleﬂti. Omurga ve
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omurilik anatomisi hakk›nda bilgi veren Dr. Gökhan
Akdemir' in ard›ndan spinal ekstradural tümörlere
cerrahi yaklaﬂ›m› anlatan Dr. Mehmet Zileli
ekstradural tümörlerde bas›n›n olmayabilece¤inden
ancak tüm intradural tümörlerde bas›n›n oldu¤undan
ve omurga tümörlerinin en çok torakal bölgeyi
tuttu¤undan bahsetti. Hemanjiomun, lenfoman›n ve
multiple myelomun primer omurga tümörü oldu¤unu
belirtti. Spinal intradural ekstrameduller tümörlere
cerrahi yaklaﬂ›m› anlatan Dr. Selçuk Palao¤lu bu
tümörlerde yaklaﬂ›m yolunun öneminden bahsetti.
Üçüncü oturumun son konuﬂmac›s› Dr. Tunç
Ökteno¤lu spinal intradural intramedüller tümörlere
cerrahi yaklaﬂ›m› anlatt› ve kemoterapinin özellikle
çocukluk ça¤›nda önemli bir yere sahip oldu¤unu
belirtti.
Dördüncü oturum Dr. M. Yaﬂar Kaynar
yöneticili¤inde
gerçekleﬂti.
Konu
baﬂl›¤›
menenjiomlar idi. Kavernöz sinüs, ön fossa orta hat,
petrozal ve petroklival menenjiomlar›na cerrahi
yaklaﬂ›m Dr. ‹brahim Ziyal, Dr. Talat K›r›ﬂ, Dr. Faruk
‹ldan ve Dr. ‹lhan Elmac› taraf›ndan video gösterimi
ile anlat›ld›. Özellikle kavernöz sinüse invaze olan
menenjiomlar›n total ç›kar›m›nda ki zorluklar ile
planlanan radikal cerrahinin avantaj ve dezavantajlar›
olgu sunumlar› eﬂli¤inde konuﬂmac›lar taraf›ndan
vurguland›.
Sempozyumun 2. günündeki ilk oturum Dr.
Sebahattin Çobano¤lu ve Dr. Nezih Özkan
yöneticili¤inde baﬂlad›. Konu baﬂl›¤› glial tümörlerdi.
‹lk konuﬂmac› Dr. ‹brahim Tekdemir insula
anatomisinden bahsetti ve bu bölgenin orta serebral
arter aç›s›ndan önemini belirtti. ‹kinci konuﬂmac› Dr.
U¤ur Türe hasssas lokalizasyonlu glial tümörlere
cerrrahi yaklaﬂ›m› video gösterimi ile destekleyerek
anlatt›. Nadir bir yaklaﬂ›m ﬂekli olan paramedian,
supraserebellar ve transtentoryal yaklaﬂ›m klinik
deneyimlerini de gösteren video görüntüleri
eﬂli¤inde kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Uyan›k kranyotomi
ile ilgili kiﬂisel görüﬂlerini ve tecrübelerini aktard›.
Yüksek evreli glial tümörlere cerrahi yaklaﬂ›m, düﬂük
evreli glial tümörlere cerrahi yaklaﬂ›m ve glial
tümörlere stereotaktik yaklaﬂ›m Dr. Nezih Oktar, Dr.
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Ahmet Bekar ve Dr. Bülent Boyar taraf›ndan anlat›ld›.
Bu bölge cerrahisi esnas›nda cerrahi rezeksiyona
yard›mc›
olabilecek
nöromonitorizasyondan,
postoperatif de¤erlendirmede kullan›labilecek olan
fonksiyonel MRI ve traktografi ve benzeri
teknolojilerden, düﬂük evreli glial tümörlerde
özellikle daha ucuz ve pratik kullan›labilecek olan
USG deste¤inden bahsedildi.
‹kinci oturumda infratentoryal (posterior fossa ve
beyin sap›) tümörleri Dr. ﬁükrü Akyol, Dr. Bülent
Canbay yöneticili¤inde Dr. Gülﬂah Bademci,
Dr.Kemali Baykaner, Dr. Necmettin Pamir, Dr. Kaz›m
Öner ve Dr. Mehmet Özek taraf›ndan kendi klinik
tecrübeleride dahil olmak üzere video gösterimiyle
anlat›ld›. Beyin sap› tümörlerinde erken frozen
biyopsi sonucu ve CUSA kullan›larak daha iyi
sonuçlar›n al›nabilece¤i olgular›n cerrahi video
gösterimleri ile birlikte aktar›ld›. Bu bölge
cerrahisinin zorlu¤u ve total tümör eksizyonunun
ço¤u olguda mümkün olmad›¤› ancak hayat
kalitesinin önemi ve rezidü tümör miktar›n›n di¤er
tedavi modaliteleri ile desteklenmesi kiﬂisel
tecrübeleri dahilinde konuﬂmac›lar taraf›ndan
belirtildi.
Üçüncü oturum Dr. Kaya Aksoy, Dr. Mustafa
Bozbu¤a yöneticili¤inde yan ve 3. ventrikül tümörleri
cerrahisi konu baﬂl›¤› alt›nda baﬂlad›. Lateral ve 3.
ventrikül tümörleri anatomisi Dr. Emel Avc›
taraf›ndan anlat›ld›. Dr. Erdener Timurkaynak yan ve
3. ventrikül tümörlerine interhemisferik yaklaﬂ›m›, Dr.
Yunus Ayd›n transkortikal yaklaﬂ›m›, Dr. Nurperi
Gazio¤lu endoskopik yaklaﬂ›m›, Dr. Orhan Barlas ise
stereotaktik yaklaﬂ›m› anlatt›.
Sempozyumun son oturumu olan 4. oturum pineal
bölge tümörleri baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu ve Dr. Hidayet
Akdemir, Dr. Turgay Bilge yöneticili¤inde baﬂlad›. Dr.
Ayﬂe Karataﬂ pineal bölge anatomisinden
bahsettikten sonra Dr.Volkan Etuﬂ supraserebellar
infratentoryal yaklaﬂ›m›, Dr. Türker K›l›ç suboksipital
transtentoryal yaklaﬂ›m›, oturumun son konuﬂmac›s›
olan Dr. Yusuf Erﬂahin’de endoskopik yaklaﬂ›m›
anlatt›. Sempozyum bu oturum ile sona erdi.
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Üyelerimizden

Op. Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Beyin Cerrahi Klini¤i

MAK‹NALAﬁMAK ‹STEM‹YORUM
(YABANCILAﬁMA ve HEK‹ML‹K: Mesle¤ine, hastalar›na, meslektaﬂlar›na
makinalaﬂan (yabanc›laﬂan) hekim

Makinalaﬂmak
trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaﬂmak istiyorum!
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
her dinamoyu
alt›ma almak için ç›ld›r›yorum!
tükrüklü dilim bak›r telleri yal›yor,
damarlar›mda koval›yor
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
makinalaﬂmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulaca¤›m
ve ben ancak bahtiyar olaca¤›m
karn›ma bir türbin oturtup
kuyru¤uma çift uskuru takt›¤›m gün!
trrrrum
trrrrum
trak tiki tak!
makinalaﬂmak istiyorum!

Naz›m Hikmet

Yabanc›laﬂma, sözlük anlam› olarak “yabanc› hale
gelme”, “insan›n kendi beninden uzaklaﬂmas›,
kendine yabanc› olmas›” karﬂ›l›klar› verilmektedir.
Ana Britannica ansiklopedisinde ise Yabanc›laﬂma;
“toplum bilimleriyle felsefede, insan›n çevresinden,
iﬂinden, eme¤inin ürününden ya da benli¤inden

uzaklaﬂma ya da ayr›lma duygusunu dile getiren
kavram” olarak ifade edilmektedir. Farkl› kullan›m
alanlar› olan yabanc›laﬂmada en önemli sorun insan›n
kendine, toplumuna, kültürüne yabanc›laﬂmas›d›r.
Son günlerde medyada giderek artan s›kl›kta
gördü¤ümüz mesleki hatalar ile ilgili yay›nlarda bu
yabanc›laﬂman›n bir sonucu oldu¤unu düﬂündürdü
bana. Hekimlerin kendisi, meslektaﬂlar›, mesle¤i ve
hastalar› ile yabanc›laﬂmas›. Art›k geliﬂen teknolojiyi
kullanarak hastay› de¤il, filmleri tedavi eden veya
ameliyat eden, performans için birbiriyle yar›ﬂan,
puan toplamak ve döner sermaye kazanmak için
endikasyonlar›n› geniﬂleten, hergün polikliniklerde
yüzlerce hasta bakan, kiﬂilik ve mesleki olarak
rencide edilen, uygulanan sa¤l›k politikalar› ve
politikac›lar›n halk› k›ﬂk›rtmas› ile mesle¤inden
so¤uyan ve kendisine, meslektaﬂlar›na ve hastalar›na
karﬂ› yabanc›laﬂan hekimler ile karﬂ› karﬂ›yay›z.
Bundan y›llarca önce hocalar›m›z tüm
duyargalar›m›z› aç›k tutarak hastaya yaklaﬂmaktan, iyi
bir anamnez almaktan, hastalar› ayr›nt›l› klinik
muayene etmekten, hastalardan gereksiz tetkik
istememekten, hastalara hastal›¤› ile ve tedavisi ile
bilgi vermekten, bunun sonucunda hastalar›n
hastal›¤›n›
klinik
duyarl›l›kla
sezmekten
bahsederlerdi. Ayr›ca hocalar›m›z ﬂunlardan da söz
ederlerdi. Tüm hekimlerin kardeﬂlerimiz olaca¤›n›
belirtmekten büyük haz al›rlard›. En önemli ﬂeyin
deontolojik ve etik kurallara uymak oldu¤unu ve her
zaman Hipokrat and›na ba¤l› kalmam›z gerekti¤ini
›srarla belirtirlerdi. Ne yaz›k ki 19. yüzy›lla birlikte
hekimlik felsefeden uzaklaﬂt›kça ve teknolojik
geliﬂmeler h›zla art›ﬂ gösterdikçe, hekimlikte ﬂekil ve
anlam de¤iﬂtirmiﬂtir. Yirminci yüzy›l›n son çeyre¤i
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insanlar›n tümünü sürükledi¤i gibi hekimli¤i de farkl›
bir mecraya do¤ru sürükledi. Kapitalizmin
geliﬂmesiyle toplumlarda her ﬂeyin para oldu¤u imaj›
yerleﬂtikçe ilk günden beri kutsal olarak bilinen
hekimlik mesle¤i de bu yozlaﬂmadan kendi pay›na
düﬂeni ald›. Sa¤l›k sistemi giderek hastaya bir insan
olarak bakmak yerine para karﬂ›l›¤› bir iﬂlem
yap›lacak meta olarak bakmaya baﬂlad›. ﬁüphesiz ki
bunda yaln›zca hekimler suçlu de¤ildi. Sa¤l›ks›z
geliﬂen toplumlarda sa¤l›¤›n da anlam› o
sa¤l›ks›zl›¤›n içinde yok olmaya mahkûmdur. Toplum
sa¤l›¤›n›n ise sadece hekimlerin erdemli
davranmalar›yla sa¤lanamayaca¤› gerçe¤i de apaç›k
önümüzde durmaktad›r. Oysa ki bilim ve teknoloji
çok geliﬂmiﬂti. T›p son çeyrek yüzy›lda baﬂ
döndürücü bir h›zla geliﬂmiﬂ ve de¤iﬂmiﬂti. Biz daha
çabuk, daha kesin ve daha h›zl› teﬂhis koyacak ve
daha h›zl›, daha güvenilir tedavi uygulayacakt›k.
Yitirdiklerimiz az›msanacak gibi de¤il oysa ki. Önce
duyarl›l›¤›m›z› yitirdik. Teknolojinin getirdi¤i bilgi ve
makinalaﬂmak bizi insan do¤as›na yabanc›laﬂt›rd›.
De¤erlerimiz alt üst oldu. Kültürel ve ahlaki
dejenerasyonumuz giderek artt›. Anamnez, tan›n›n
yar›s› derdi hocalar›m›z. Hatta bazen, yaln›z
anamnezle tan› konabilece¤ini, hastan›n kap›dan
giriﬂinden neler olup bitti¤ini anlayabilece¤imizi
ö¤retmiﬂlerdi bize. Yeter ki sormas›n›, bakmas›n›
bilelim. Bugün ise bizim yerimize bakacak makinalara
her gün yenisi ekleniyor. Hastalar poliklinik
kap›lar›ndan, hekimlerinin yüzünü bile görmeden
ellerine
iﬂaret
dilinde
yaz›lm›ﬂ
ka¤›tlarla
laboratuvarlara gidiyor. Halbuki hocalar›m›z
hastalar›n›za dokunun, stetoskobunuzu hastan›n
s›rt›na dayamadan önce hohlay›n ki hastan›z insan
s›cakl›¤›n› duysun derdi. ﬁimdi laboratuvarlar›n
sonuçlar› hekimin karﬂ›s›ndaki bilgisayar ekran›nda
bir bir görünüyor. Hekimler hastan›n yüzünü bile
görmeden film ve tetkiklere göre hastal›k tan›s›n› ﬂ›p
diye koyuveriyor. Klinik bulgu önemsenmeden
reçete yaz›l›yor, hasta filmlerine göre ameliyat
ediliyor. Hastas›n›n yüzünü görmeyen hekim,
ameliyathanede baﬂka bir hastay› baﬂka ve yanl›ﬂ bir
tan›yla ameliyat ediyor. Hekimler gazetelerde
“Sa¤l›kta Skandal” haberleriyle manﬂetlik oluyor.
Poliklinik kay›tlar›ndaki hasta say›lar› sürekli art›yor.
Her tarafa hastane aç›l›yor. Ama yinede her tarafta
hasta say›s› art›yor. Hekimin performans›na
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performans ekleniyor. Hastaneye kazand›rd›klar›yla
yeni yeni makinalar al›n›yor. Hekim hastalar›na biraz
daha uzak düﬂüyor. Arada makinalar, o makinalar›
üretenler kol geziyor. Hekim açl›k s›n›r›ndaki ücretini
biraz daha yaﬂanabilir k›lmak için gece gündüz
makinalar›n baﬂ›nda çal›ﬂ›p duruyor. Hekim hastas›n›
makinadan, yan odadaki meslektaﬂ›n› ancak
performans›ndan biliyor. Herkesin elinde tetkik
ka¤›tlar› ve filmler birikiyor. Hastalar makinalar›n
içinde, sonuçlara dönüﬂüyor. Hekim ve hasta
makinalardan gelecek sonuçlar› bekliyor. Art›k hasta
hekime beni muayene et demiyor. Veya ﬂikayetini
anlatm›yor. Ya gözümüzün içine daha önceden tetkik
ve filmleri sokuyor veya ben MR, angio istiyorum
diyor. Hekim tetkik istemedi¤i zaman kötü doktor
oluyor. Hasta ile hekim ayr› düﬂüyor, hasta
yak›nd›¤›nda hekim, hekim yak›nd›¤›nda hasta
duymuyor. Art›k kimse akl›n› ve bilgisini kullanm›yor.
Art›k makinalar ve onlar› üreten ﬂirketler bizi
kullan›yor.
Makinalaﬂt›kça
yabanc›laﬂ›yoruz.
Derdimizi kimselere anlatamaz olduk. Oysa o dertler
hepimizin dertleri. Hastalar›m›zla karﬂ› karﬂ›ya, göz
göze gelmek bile yeterdi. ﬁimdi de hastalarla veya
yak›nlar›yla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz. Ama nas›l bir
karﬂ›laﬂma bu. Önceden birbirimizin gözlerini
görünce neler oldu¤u anlaﬂ›labilirdi. Art›k hasta
hekim aras›nda insani iliﬂki de kalmad›. Her ﬂey
özelleﬂti. Art›k elimizden sa¤l›k oca¤›m›zda al›nd›.
Hepimizin bir ailesi ve doktoru var art›k. O doktoru
istedi¤iniz gibi kullanabilirsiniz. Hasta ne hastal›¤›
oldu¤unu bilmeden karnesine ilaç yaz›lmas›n› istiyor,
hekimde hastan›n hastal›¤›n› bilmeden karnesine ilaç
yaz›yor. ‹laç yazmayan doktor bazen dövülüyor,
sövülüyor. Can›m›z art›k sa¤l›k oca¤›na da hastaneye
de gitmek istemiyor. Ameliyatta yapmak istemiyoruz.
Hasta bakmakta istemiyoruz. Hasta hekimini
görmüyor, tan›m›yor. Hekim hastas›n› görmüyor,
tan›m›yor. Hastas›n› görmeyen hekim yanl›ﬂ hastay›
ameliyata al›yor. Ama art›k zaman yok. Zaman›
yükselen yeni de¤erlerle de¤iﬂtirdik. Önümüze
y›¤d›klar› ka¤›tlar›, defterleri, makinalar› aralay›p
hastalarla gözgöze gelmenin yolunu bulmal›y›z. Yan
yana durman›n. Sesimizi sesimize katman›n. Yeniden
duyarlaﬂman›n. Yeniden dayan›ﬂman›n. Bir kez daha
an›msamakta,
örgütlerimize,
arkadaﬂlar›m›za
an›msatmakta yarar var.

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

T›p, kuﬂkusuz, tek boyuta indirgenemeyecek
kadar çok yönlü ve içsel zenginli¤i olan bir etkinliktir.
Onu bir meslek olman›n ötesinde, uygulamal› bir
bilim, ayn› zamanda bir sanat, ayn› zamanda bir altkültür... olarak da görmek mümkündür. Bir zamanlar
tanr›larla eﬂ görülen, mistik ve dinsel ö¤elerle
yüceltilen hekimlik bu kadar alçalt›lmamal›yd›.
Asl›nda t›p uygulamas›n›n laik bir yap›ya büründü¤ü,
hekimlerin dinsel nitelikten s›yr›ld›¤›, bir sanatkar
veya zanaatkar olarak de¤erlendirildi¤i, gözlem, ak›l
ve bilime dayal› yaklaﬂ›mlar›n geçerlilik kazand›¤›
ak›lc› bir hekimli¤e giden bir e¤ilim oluﬂtu¤u
günümüzde.

B ü l t e n i

Hekimler olarak yabanc›laﬂman›n dayan›lmaz
hafifli¤ini daha çok hissedece¤iz belki. ‹stemeyerek
de olsa içinde bizim de katk›m›z olan ve yer ald›¤›m›z
tabloyu-belki bir an- düﬂünece¤iz, belki bir aynan›n
önünden geçece¤iz. Hayallerimizi belki hat›rlayaca¤›z
veya mutlaka hat›rlatan arkadaﬂlar›m›z olacak.
Asl›nda halk›n sa¤l›k hakk›n›n böyle bir hak, bizimde
böyle hekimler olmad›¤›m›z› hat›rlayaca¤›z.
Yaln›z olmad›¤›m›z›, bu ortam› de¤iﬂtirmek
isteyen binlerce hekim oldu¤umuzu hat›rlad›¤›m›zda
ve bunu da kendimize güvenerek yan›m›zdakine
söyledi¤imizde, elimizi uzatt›¤›m›zda... K›sacas› biz
karar verece¤iz, hekimler karar verecek!
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Üyelerimizden

Dr. FÜSUN DEM‹RÇ‹V‹ ÖZER
‹zmir Bozyaka E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤i

- Azize Ümit Trakya an›s›na -

Dialoglar için çok geç, monologlar anlams›z...
‹lk görüﬂümde beﬂinci s›n›f stajyeri idim .Siz tam
da olmak istedi¤im yerdeydiniz; genç , kendine
güvenli , Avrupai, bayan nöroﬂirürjien.Siz konunuzu
anlatt›n›z biz grup olarak sizi dinledik ve ç›kt›k gittik.
Bir sonraki görüﬂmede ben asistand›m, siz ise
Tepecik Sigorta Hastanesinde uzman. Yeni gelen
ﬂefinizi ziyarete gelmiﬂtik. Yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam bir
epidural hematom vakas› gelmiﬂ, ameliyata girmek
üzereydiniz; selamlaﬂma d›ﬂ›nda yine bir ﬂey
konuﬂamad›k. Y›llar sonra ben art›k uzman›m,
Çeﬂme’de bir kongre sonras› nihayet ayn› arabada
‹zmir’e dönme ve konuﬂma f›rsat›m›z oldu. Birbirini
çok iyi anlayan iki arkadaﬂ, y›llard›r tan›ﬂan iki dost
gibiydik. Bir saat göz aç›p kapayana kadar geçti, onun
da devam›n› getiremedik; öyle meﬂgul, öyle
doluyduk.
Siz emekli olduktan sonra Ege’nin geleneksel
y›lbaﬂ› toplant›lar›ndan birisinde yine karﬂ›laﬂt›k. Beﬂ
on dakikal›k sohbetimizde toprakla, serac›l›kla ilgili
ﬂeyler anlatt›n›z, imrenerek dinledim ve ard›ndan
diyalo¤umuz bitti; bu kez sonsuza kadar.

ayr›l›ﬂ› ard›ndan oldu¤u gibi piﬂmanl›klar baﬂlad›,
neden daha çok görüﬂmemiﬂ, neden daha çok
konuﬂmam›ﬂt›k? ﬁu ‹zmir çukurunda birbirini bu denli
anlayabilecek kaç kiﬂiydik ki?
Sigortal›

hastalardan,

yak›nlar›ndan,

idarecilerden, asistanlardan, erkek meslektaﬂlardan,
nörologlardan,

anestezistlerden,

patologlardan,

hormon tedavilerinden, kilolardan, ileri yaﬂlardan, ev
problemlerinden,

hastane

problemlerinden,

muayenehane problemlerinden, nöroﬂirürjiyenken
ayn›

zamanda

bir

eﬂ,

bir

anne

olmaktan,

ameliyatlardan, sonras›nda-ki al›ﬂveriﬂlerden, yemek
telaﬂlar›ndan ne muhabbetler kaç›rd›k. Kariyer, aile,
idealler, görev ve sorumluluklar derken ﬂöyle böyle
yirmi beﬂ y›l› geçirdik gitti. ﬁu an art›k dialoglar
imkans›z, monologlar anlams›z.
Barda¤› taﬂ›ran son damla, okudu¤um bilmem
kaç›nc› gazetedeki haberin alt›ndaki yaz› oldu: “Bu
haberi puanla” diyordu, bu haberi puanla…

Ölüm haberinizi bir meslektaﬂ›mdan ö¤rendim,
vizit sonras›yd›. Bilgisayar›n baﬂ›na koﬂtum: hemen
her gazetede ayn› resim, ayn› cümleler vard›. Son
mektubunuzdan bahsediyorlard›; ne kadar tan›d›kt›,
sat›r aralar›nda ne kadar çok ﬂey vard›. Her sevilenin
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Yaﬂasayd›n›z benzer durumda siz ne yapard›n›z
bilmiyorum, ben a¤lad›m.
Sevgiyle, sayg›yla Ümit Abla…
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Kutlama

Prof. Dr. Saffet Mutluer
Güney Afrika Cape Town’da yap›lan
35. Dünya Pediatrik Nöroﬂirürji
Derne¤i (ISPN) Kongresi'nde
yönetim kurulunun oy birli¤i ile
ISPN baﬂkanl›¤›na seçildi.

K›talararas› rotasyonla baﬂkanl›k seçimi yap›lan
bu kuruluﬂta, Prof. Dr. Saffet Mutluer'in Avrupa
kontenjan›ndan baﬂkan seçildi¤i belirtildi.
2000 y›l›nda ‹stanbul'da yap›lan ISPN 28.
Kongresi'ne de baﬂkanl›k yapan Prof. Dr. Saffet
Mutluer, 1977 y›l›nda Ege Üniversitesi'nde Nöroﬂirürji
ihtisas›n› tamamlad›.
1978 y›l›nda "Pediyatrik Nöroﬂirürji" konusuna
yönelen Mutluer, 1980-1982 y›llar› aras›nda ABD'nin
Chicago ﬂehrinde North Western University the
Children's Memorial Hastanesi'nde Prof.Anthony J.
Raimondi ve Prof.David G. McLone gibi konunun
de¤erli isimleri ile çal›ﬂt›.

Mutluer, ABD'de geliﬂtirdi¤i ve bugün hala
geçerlili¤ini koruyan "Premature Disjunction" teorisi
ile "1981 Anne Addigton" (NWU en iyi bilimsel
çal›ﬂma) ödülünü kazand›.
1983 y›l›nda International Society for Pediatric
Neurosurgery'e (ISPN) ilk Türk üye olarak kabul
edilen Mutluer, 2001'den bu yana ISPN resmi yay›n
organ› Child's Nervous System dergisinde editorial
board üyeli¤i yap›yor.
ISPN içinde Ethic, Liaeson ve Nominating
komitelerinde üyelik yapan Saffet Mutluer, 1992
y›l›nda Ege Üniversitesinde Pediatrik Nöroﬂirürji
Bilim Dal›'n› kurdu.
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2008 SUT DE ⁄‹ﬁ‹KL‹KLER ‹
KOD

SUT 2008
(NÖROﬁ‹RÜRJ‹KAL G‹R‹ﬁ‹MLERDE OLAN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLERi)

2007

2008

P614790
P614860
P614900
P614920
P614940
P614960
P614970
P614980
P615040
P615070
P615080
P615100
P615110
P615170
P615180
P615200
P615280
P615350
P615360
P615370
P615380
P615390
P615440
P615450
P615450
P615490
P615500
P615530
P515540
P615550
P615560
P615570
P615580
P615600
P615630
P615670
P615770
P615810
P615820

BOS fistüllerinin onar›m›
Derin beyin implantasyonu (iki tarafl›)
Faset denervasyonu
Mikroelektrod kay›t eﬂli¤inde pallidotomi (iki tarafl›)
Mikroelektrod kay›t eﬂli¤inde talamotomi (iki tarafl›)
Mikroelektrod kay›tla nörostimülatör implantasyonu
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik talamotomi (iki tarafl›)
Stereotaksik talamotomi (tek tarafl›)
Stereotaktik kraniotomi
Stereotaktik pallidotomi (iki tarafl›)
Hidrosefali ameliyatlar›, third ventrikulostomi
BOS fistülü ameliyatlar›, transkranial yolla, krantomi
Kafa kaidesinde dura onar›m›, kraniotomi ile
Subdural hematom drenaj›, kraniotomi ile (iki tarafl›)
3. ventrikül içi tümörleri
Anevrizma ameliyatlar›, multiple anevrizma (ayn› kesi)
Anevrizma ameliyatlar›, multiple anevrizma (ayr› kesiler)
Anevrizma ameliyatlar›, tek anevrizma
Arteriovenöz malformasyon ameliyatlar›
Glial tümör eksizyonu, mikroﬂirürjikal teknikle
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse
‹ntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterktomi
Köﬂe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagittal tentoriyal aç›kl›k vs
Pineal kitle ameliyatlar›
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Transsfenoidal hipofizektomi
Hemisferektomi
Temporal lobektomi
Lomber spinal AVM eksizyonu
Servikal intramedüller tümör eksziyonu
Servikal spinal kord AVM eksizyonu

1,785.70
3,850.00
770
4,812.50
4,812.50
4,812.50
1,984.10
3,670.60
2,777.80
3,850.00
2,381.00
3,472.30
3,850.00
1,984.10
1,984.10
2,381.00
1,984.10
2,976.20
5,092.90
4,812.50
2,976.10
2,976.10
1,984.10
1,785.70
1,984.10
2,381.00
1,984.10
2,976.10
2,480.20
1,984.10
2,976.10
2,480.20
1,984.10
1,984.10
3,850.00
2,976.10
1,984.10
1,984.10
3,850.00

2,455.34
5,293.75
150
6,617.19
6,617.19
6,617.19
2,728.14
5,047.08
3,819.48
5,293.75
3,273.88
4,774.41
5,293.75
2,728.14
2,728.14
3,273.88
2,728.14
4,092.28
6,975.24
6,617.19
4,092.28
4,092.28
2,728.14
2,455.34
2,728.14
3,273.88
2,728.14
4,092.28
3,410.28
2,728.14
4,092.28
3,410.28
2,728.14
2,728.14
5,293.75
4,092.28
2,728.14
2,728.14
5,293.75
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SUT 2008
(NÖROﬁ‹RÜRJ‹KAL G‹R‹ﬁ‹MLERDE OLAN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLERi)

2007

2008

P615990

Torakal transtorasik disk eksziyonu

1,984.10

2,728.14

P616060

Servikal/torokal/lomber korpektomi

1,984.10

2,728.14

P616230

Nöroliz

580.8

250.00

P616420

Kranial sinir mikrovasküler dekompresyon

1,984.10

2,728.14

P613590

Anterior giriﬂim ile vertebra abse drenaj›+posterior
enstrümantasyon

4,023.90

5,532.86

P613620

Posteorior giriﬂim ile vertebra abse drenaj›+posterior
enstrümantasyon

4,023.90

5,532.86

P613690

Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeye kadar,
posterior

2,241.90

3,082.61

P613700

Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeden fazla,
2,802.30
posterior

3,853.16

P613720

P613730
P613870

Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeden fazla,
3,269.40
anterior
Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, anterior dekompresyon,
enstrümantasyon (4 seviyeye kadar) ve füzyon+posterior
4,023.90
enstrümantasyon füzyon
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, torokal, lomber
1,868.30

4,495.43

5,532.86
1,500.00

P613880

Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, torokal,
lomber

2,241.90

1,800.00

P613920

Anterior enstrümantasyon, 3 vertebra segmentine kadar

2,241.90

1,500.00

P613930

Anterior enstrümantasyon, 4 veya daha fazla vertebra segmenti

2,802.30

1,800.00

P613950

Anterior sakroiliak fiksasyon

1,868.30

1,400.00

P613970

Enstrümantasyon ç›kart›lmas› (6 seviyeden fazla)

1,868.30

2,568.91

P614010

Posterior C1-C2 enstrümantasyonu+vida rod….

1,868.30

2,568.91

P614020

Posterior oksipitoservikal enstrümantasyon

2,241.90

3,082.61

P614040

Posterior segmental enstrümantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti

2,802.00

1,200.00

P614050

Posterior segmental enstrümantasyon; 7 veya daha fazla vertebra
segmenti

3,269.40

1,600.00

P614070

Spinöz proceslerin tellenmesi

1,868.30

800

P614080

Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye

1,868.30

1,000.00

P614110

Spondilolizis pars k›r›k onar›m›

1,681.40

2,311.43
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Duyuru

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
2008 YETERL‹K YAZILI SINAVINI KAZANANLAR
(Alfabetik Sıra)

ADI - SOYADI

Alp Özgün BÖRCEK
Aydemir KALE
Bekir TU⁄CU
Bülent DÜZ
Cansel AYDIN
Deniz KONYA
Erkin SÖNMEZ
Gürkan GAZ‹O⁄LU
Mehmet SEÇER
Mevci ÖZDEM‹R
Muhammed Bahad›r YILMAZ
Mustafa Kemal HAMAMCIO⁄LU
Ömür GÜNALDI
Sacit Bülent OMAY
Uygur ER
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YAYINLARI

410 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

416 sayfa, 21x29.7 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 90 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

26 YAZAR - 32 MAKALE
Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

KATKIDA BULUNAN Ö⁄RET‹M ÜYELER‹M‹Z
TOPLAM 204 K‹ﬁ‹, 2300 SORU ve CEVAPLARI
Bedeli: 30 TL (KDV dahil)

320 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

284 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

29 YAZAR - 30 MAKALE
Bedeli: 20 TL (KDV dahil)

29 YAZAR - 29 MAKALE
Bedeli: 20 TL (KDV dahil)

(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YAYINLARI

54

388 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

510 sayfa, 16x24 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

33 YAZAR - 26 MAKALE
Bedeli: 20 TL (KDV dahil)

39 YAZAR - 30 MAKALE
Bedeli: 20 TL (KDV dahil)

(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

72 sayfa, 12.5x19.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tel dikiﬂli, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

160 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

Ücretsizdir

Ücretsizdir
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YAYINLARI

540 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiﬂli, 90 gr./m2 mat kuﬂe ka¤ıt, tek renk baskı

460 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiﬂli, 90 gr./m2 mat kuﬂe ka¤ıt, renkli baskı

56 YAZAR - 47 MAKALE
Bedeli: 40 TL (KDV dahil)

25 YAZAR - 28 MAKALE
Bedeli: 40 TL (KDV dahil)

288 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kuﬂe kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

‹ki cilt, toplam 1656 sayfa, 21x28 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiﬂli, 90 gr./m2 mat kuﬂe ka¤ıt, renkli baskı

32 YAZAR - 29 MAKALE
Bedeli: 30 TL (KDV dahil)

197 YAZAR - 172 MAKALE
Bedeli: 130 TL (KDV dahil)

‹STEME ADRES‹: TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Taﬂkent Caddesi 13/4 Bahçelievler - Ankara Tel: (312) 212 64 08 Faks: (312) 215 46 26 E-posta: info@turknorosirurji.org.tr
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ‹ktisadi ‹ﬂletmesi TL Hesabı: Yapı Kredi Bankası, Maltepe ﬁubesi, Ankara
ﬁube kodu: 191 Hesap No: 62666086
Kitaplar, Dernek’ten alınabilir veya banka dekontu karﬂılı¤ı adresinize kargo ile gönderilir.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Hasta Bilgilendirme Broﬂürleri Yayınlandı.

‹STEK FORMU

100 adet fiyatı ‹stenen koli Toplam fiyat

Bel A¤r›s›

40 TL

Lomber Disk Hernisi (Bel F›t›¤›)

50 TL

Lomber Spinal Stenoz (Belde Kanal Darl›¤›)

50 TL

Eriﬂkin ‹stmik Spondilolistezis (Bel Kaymas›)

50 TL

Bel F›t›¤› Cerrahisinde Aç›k Diskektomi ve Mikrodiskektomi

50 TL

Lomber Faset Eklem Enjeksiyonu

50 TL

Bel Egzersizi

70 TL

Servikal Disk Hernisi

50 TL

Servikal Dar Kanal ve Myelopati

50 TL

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

40 TL

Osteoporoz Düﬂük Kemik Yorgunlu¤u (Kemik Erimesi)

50 TL

Spinal Füzyon

30 TL

Kemik Grefti ve Alternatifleri

40 TL

Omurilik Yaralanmalar›

50 TL

TOPLAM F‹YAT
‹STEME ADRES‹: TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Taﬂkent Caddesi 13/4 Bahçelievler - Ankara Tel: (312) 212 64 08 Faks: (312) 215 46 26 E-posta: info@turknorosirurji.org.tr
TND ‹ktisadi ‹ﬂletmesi TL Hesabı: Yapı Kredi Bankası, Maltepe ﬁubesi, Ankara ﬁube kodu: 191 Hesap No: 62666086
Broﬂürler, Dernek’ten alınabilir veya yukarıdaki istek formu fotokopi ile doldurulup, banka dekontu ile birlikte
TND’ne fakslandı¤ında, adresinize kargo ile gönderilir.
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Duyurular

ÖNEML‹!

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Yurtd›ﬂ› Özel Konular
Burs Programlar›

Anabilim Dal›
Baﬂkanlar› ve
Klinik ﬁefleri’nin
dikkatine!

Amaç: Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi genç nöroﬂirürjiyenlerin, yurt d›ﬂ›nda kendisini
kan›tlam›ﬂ bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araﬂt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›ﬂt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.
TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YURTDIﬁI ÖZEL KONULAR BURS PROGRAMI 2009
BAﬁVURU KOﬁULLARI
1. Burslar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyelerine verilir.
2. Burs alacak kiﬂi 40 yaﬂ alt›nda olmal›d›r.
3. Baﬂvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›ﬂ›yor olmas› gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiﬂini ve çal›ﬂma süresinde planlad›¤›
projelerini Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'ne göndermelidir.
5. Burs Alanlar›:
Pediatrik Nöroﬂirürji 3 Kiﬂi
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kiﬂi
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kiﬂi
Vasküler Cerrahi 2 Kiﬂi
6. Bursa baﬂvuran aday Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan oluﬂturulacak
taraf›ndan sözlü görüﬂmeye al›n›r.

kurul

7. Aday dönüﬂünde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'ne rapor verir.
8. Burs süresi 6 ayd›r.
9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.
10. Son baﬂvuru tarihi: 1 Mart 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Yurtd›ﬂ› E¤itim Bursu Baﬂvuru Koﬂullar›
1. Burslar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyelerine verilir.
2. Burs alacak kiﬂi 40 yaﬂ alt›nda olmal›d›r.
3. Baﬂvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›ﬂ›yor olmas›
gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiﬂini ve çal›ﬂma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne göndermelidir.
5. Aday›n Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
ﬁef, ﬁef Muavini) en az 2 kiﬂiden referans mektubu almas› gerekir.
6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baﬂvuracakt›r.
7. Aday›n Türk Nöroﬂirürjisi’nin geliﬂmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›ﬂ bir merkeze gitmesi istenir.
8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
9. Bursa baﬂvuran aday Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
oluﬂturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüﬂmeye al›n›r.
10. Aday›n yurda dönüﬂte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›ﬂmas› istenir.
11. Aday dönüﬂünde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne rapor verir.
12. Burs süresi 3 ay ile 1 y›l aras›nda de¤iﬂebilir.
13.

Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2009 Y›l› Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araﬂt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2009 y›l› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 23. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karﬂ›l›¤› Yeni
Türk Liras›d›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Araﬂt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ
veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada
ad› geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Mahir Tevruz
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü, seçilecek bir araﬂt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroﬂirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Araﬂt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ veya
yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad›
geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Aysima Alt›nok
Nöroﬂirürji Uzmanl›k Tez Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›
23. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir. Ödül miktar› 500 USD'd›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olmal›d›r.
2. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroﬂirürji Uzman› olmal›d›r.
3. Uzmanl›k tezi çal›ﬂmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Uzmanl›k tezi deneysel ve klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Uzmanl›k tezi 2008 y›l› içerisinde bas›lm›ﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i adresine gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran kiﬂiye verilir.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp
Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç
Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü için üç bilimsel çal›ﬂma ödüllendirilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›lar›n ödül ve berat› Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i 23. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olmal›d›r.
2. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroﬂirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ
veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
5. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
6. Araﬂt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baﬂka bir ödüle baﬂvurmam›ﬂ olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›ﬂ olmas› gereklidir.
7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kiﬂiye verilir. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir.
Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad› geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› ﬂartt›r.
SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Y›ld›z Yalç›nlar
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde Dr. Y›ld›z
Yalç›nlar Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü, seçilecek bir araﬂt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD’dir.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Araﬂt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
2008 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Araﬂt›rma daha önce baﬂka bir ödül almam›ﬂ olmal›d›r.
7. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
8. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad›
geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Vural Bertan
Yurtd›ﬂ› Ö¤retim ve E¤itim Bursu
Amaç:
Nöroﬂirürji
alan›nda,
yurtd›ﬂ›nda
deneyimlerinin artmas› için genç
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

6. Aday›n yurda dönüﬂünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir
bilgi
ve
nöroﬂirürji

yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek
yönetim kuruluna sunmas› gerekir.
Seçici Kurul:

Sn. Prof. Dr. Vural Bertan’›n arzular› do¤rultusunda, bu
amac›n her sene yurtd›ﬂ›nda bir e¤itim kurumunda
bilgi ve deneyim kazanmak için yaklaﬂ›k üç ay süre ile
inceleme yapmak üzere gidecek bir genç nöroﬂirürji
uzman›na destek vermek üzere gerçekleﬂmesi, eﬂi
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan kal›c› bir sisteme
ba¤lanmas› arzu edilmektedir. Bursun devaml›l›¤›, Sn.
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan hukuki esaslara
göre sa¤lanacakt›r.

Seçici kurul, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim

Burs Miktar› ve kapsam›:

Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü

Burs her sene bir kiﬂiye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleﬂik Devletleri Dolar›d›r.

takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan

Kurulu’nun seçece¤i bir kiﬂi, Hacettepe Üniversitesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal› Baﬂkan›, Hacettepe Beyin
Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i
Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kiﬂi olmak üzere üç
kiﬂiden oluﬂur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›
de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü
olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroﬂirürji

adaylar aras›nda paylaﬂt›rabilir. Ödüle müracaat›n
olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda

Baﬂvuru Koﬂullar›:

nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.
1. T.C. vatandaﬂ› olmak
2. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olmak
3. Aday›n 40 yaﬂ alt›nda olmas›

‹lan:

4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiﬂimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i her sene müracatlar için

5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra
bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)

kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak
iﬂlemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak
duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin
Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci
s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan
önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Patent Ödülü - 2009

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›ﬂ kiﬂilere patent
ödülü verecektir. 2008 y›l› içinde patent alm›ﬂ üyelerimiz 1 Nisan 2009
tarihine kadar derne¤imize baﬂvurduklar› takdirde, bu baﬂvurular
oluﬂturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baﬂvuruya verilebilir.
BAﬁVURU KOﬁULLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
Baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji dal›nda
uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
Patent ödülü baﬂvuran kiﬂiye verilir.
Patent birden fazla kiﬂiye aitse baﬂvuru için di¤er patent sahiplerinin
yaz›l› onay› gereklidir.
Patent Nöroﬂirürji ile ilgili herhangi bir giriﬂimi sa¤lay›c›, kolaylaﬂt›r›c›,
sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r.
Baﬂvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü
aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
Patent ödülü için duyuru Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yay›nlar›nda her y›l
için tekrarlan›r.
SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2009
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Bilimsel Toplantılar

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2008-2009
‹stanbul Bilimsel Toplant›lar› P rogram›
Hipofiz Adenomlar›nda Güncel Tedavi ve Cerrahi
Yaklaﬂ›mlar
25 Aral›k 2008
Moderatör: Dr. Turgay B‹LGE
Dr. Ziya AKAR, Dr. Zafer BERKMAN,
Dr. Savaﬂ CEYLAN
ﬁant Cerrahisinde S›k Yap›lan Hatalar ve Yönetimi
29 Ocak 2009
Dr. Saffet MUTLUER
A¤r›ya Nöroﬂirürji Açısından Yaklaﬂ›m
26 ﬁubat 2009
Dr. Yücel KANPOLAT
‹nternal Karotid Anevrizmalar
26 Mart 2009
Moderatör: Dr. Tuncer SÜZER
Dr. Talat KIRIﬁ
Dr. Necmettin TANRIÖVER
Spinal Cerrahide Yap›lan Hatalar ve Yönetimi
30 Nisan 2009
Moderatör: Dr. Sait NADER‹
Dr. Fahir ÖZER, Dr. Murat HANCI, Dr. Tuncer SÜZER
Uyan›k Krani otomi , Yöntem ve Endikasyonlar›
28 Mayıs 2009
Moderatör: Dr. ‹lhan ELMACI
Dr. Erdal COﬁKUN, Dr. Feridun ACAR

Moderatör: Dr.Kadir KOT‹L, Dr.Tuncer SÜZER
kadirkotil@gmail.com.
Yer: The Marmara Otel, Taksim/‹stanbul
Konferans Saati: 18:30 - 20:30
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2008-2009
‹zmir Bilimsel Toplant›lar› P rogram›
Malign Menenjiomlarda Tedavi
16 Ekim 2008
Moderatör: Dr. Nurcan ÖZDAMAR
Dr. Özcan B‹NATLI, Dr. Arma¤an ARICAN
Stereotaksik Nöroﬂirurji
20 Kas›m 2008
Moderatör: Dr. Sertaç ‹ﬁLEKEL
Dr. Bülent BOYAR
Multitravmal› Hastaya Yaklaﬂ›m
18 Aral›k 2008
Moderatör: Dr. Hamdi BEZ‹RC‹O⁄LU
Dr. Ülkümen RODOPLU
Endoskopik Hipofizektomi
22 Ocak 2009
Moderatör: Dr. Nuri ARDA
Dr. Nurperi GAZ‹O⁄LU
Nörofibromatoziste Tedavi
19 ﬁubat 2009
Moderatör: Dr.‹zzet ÖVÜL
Dr. Alaattin YURT, Dr. Fadime AKMAN
AVM lerde Tedavi
19 Mart 2009
Moderatör: Dr. Metin GÜNER
Dr. Füsun Demirçivi ÖZER, Dr. ‹smail ORAN
Primitif Nöroektodermal Tümörlere Yaklaﬂ›m
9 Nisan 2009
Moderatör: Dr. Yusuf ERﬁAH‹N
Dr. Nurullah YÜCER, Dr. Kamer UYSAL
Yer: Ege Palas Otel, Alsancak/‹zmir
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa (18 Aralık 2008)
Konferans Saati: 18:30 - 20:00
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2008-2009
Malatya Bilimsel Toplant›lar› P rogram›
Nöro-Vasküler Kompresyon Sendromu
26 Aral›k 2008
Doç. Dr. Murad BAVBEK
Tbc Menejit ve Hidrosefali
16 Ocak 2008
Prof. Dr. Adnan CEV‹Z
Kafa Travmalar›na Güncel Yaklaﬂ›m
27 Mart 2008
Prof. Dr. M. Yaﬂar KAYNAR
Spinal Disrafizmler
8 May›s 2008
Prof. Dr. Nejat AKALAN

Moderatör:
Dr. Ayhan KOÇAK
Yer: Turgut Özal Toplantı Salonu, Malatya
Konferans Saati: 18:30 - 20:00
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Ankara Toplantıları
Lomber ve Torakal Spondilektomiler
26.11.2008
Moderatör: Prof. Dr. Selçuk PALAO⁄LU
Prof. Dr. Azmi HAMZAO⁄LU
‹nterbody Füzyon Teknikleri
24.12.2008
Moderatör: Prof. Dr. ﬁükru ÇA⁄LAR
Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU
Servikal Laminoplasti
28.01.2009
Moderatör: Doç. Dr. Memduh KAYMAZ
Doç. Dr. Serdar KAHRAMAN
Omurga Enfeksiyonlar›
25.02.2009
Moderatör: Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU
Prof. Dr. Teoman BENL‹
Sagittal Deformiteler
25.03.2009
Moderatör: Prof. Dr. Hakan CANER
Prof. Dr. Kemal KOÇ
Omurga Cerrahisinde Osteotomiler
29.04.2009
Moderatör: Doç. Dr. Serdar KAHRAMAN
Prof. Dr. Ufuk AYDINLI
Revizyon Cerrahisi
27.05.2009
Moderatör: Op. Dr. Serkan ﬁ‹MﬁEK
Op. Dr. Özerk OKUTAN
Yer: Aktif Metrolitan Otel, Konya Yolu/Ankara
Konferans Saati: 19:00
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
‹stanbul Toplantıları
Kifotik Omurga
15.10.2008
Dr. Serdar AKALIN
Diskojenik A¤r› m› Spinal ‹nstabilite mi?
12.11.2008
Dr. Tunç ÖKTENO⁄LU, Dr. Mesut YILMAZ
Lomber Disk Hernilerinde Fragmantektomi mi?
10.12.2008
Dr. Fahir ÖZER, Dr. Selçuk PALAO⁄LU
Nondiskojenik Brakialjiler
14.01.2009
Dr. Hakan ‹LASLAN
Torakolomber Enstrümantasyon Sorunlar›
11.02.2009
Dr. Kadir KOT‹L, Dr. Hakan SOMAY
Metastatik Omurga Tümörlerine Yaklaﬂ›m
11.03.2009
Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Omurga ve Romatizmal Hastal›klar
08.04.2009
Dr. ‹zzet FRESKO, Alper KAYA
Spinopelvik ‹nstabilite
13.05.2009
Dr. Sedat DALBAYRAK
Yer: Sonomed Plaza, Kadıköy/‹stanbul
Konferans Saati: 18:30 - 20:00
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
‹zmir Toplantıları
Spinal Füzyon Cerrahisi Sonras› Kaynamama Sorunu
31.10.2008
Moderatör: Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Dr. Sedat ÇA⁄LI
Dejeneratif Listheziste Cerrahi Giriﬂim Endikasyonlar›
28.11.2008
Moderatör: Dr. Cüneyt TEM‹Z
Dr. ﬁükrü ÇA⁄LAR
Torakolomber Travmalara Yaklaﬂ›m
26.12.2008
Moderatör: Dr. Sedat ÇA⁄LI
Dr. Cüneyt TEM‹Z
Spinal Cerrahide Hastayla Görüﬂme
30.01.2009
Moderatör: Dr. Kamil SUCU
Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Kronik Bel A¤r›s›na Yaklaﬂ›m
27.02.2009
Moderatör: Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Dr. Erdal COﬁKUN
Primer Spondilodiskitiste Yaklaﬂ›m
27.03.2009
Moderatör: Dr. Cüneyt TEM‹Z
Dr. Hayati ATABAY
‹ntramedüller Tümörler
24.04.2009
Moderatör: Dr. Kamil SUCU
Dr. Özcan B‹NATLI
Üst Servikal Stabilizasyon
15.05.2009
Moderatör: Dr. Sedat ÇA⁄LI
Dr. Kamil SUCU
Yer: Ege Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim Dalı Erdem
Tunçbay Toplantı Salonu
Konferans Saati: 18:30 - 20:00
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Malatya Toplantıları
L5-S1 Mesafesi Füzyon Sorunlar› ve Çözüm Aray›ﬂlar›
24 Ekim 2008
Doç. Dr. Süleyman ÇAYLI
Torakolomber Anterior Yaklaﬂ›mlar
28 Kas›m 2008
Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU
A¤r›ya Perkütan Yaklaﬂ›mlar
26 Aral›k 2008
Yrd. Doç. Dr. Bülent TUCER
Primer Omurga Tümörlerinde Yönetim
23 Ocak 2009
Doç. Dr. Sedat ÇA⁄LI
Far Lateral Disk Hernilerinde Yönetim
20 ﬁubat 2009
Doç. Dr. Kadir KOT‹L
Spinal Cerrahide Enstrümantasyon Komplikasyonlar›
13 Mart 2009
Prof. Dr. Alpaslan ﬁENEL
Servikal Bölge; Anatomi ve Cerrahi Yaklaﬂ›mlar
10 Nisan 2009
Prof. Dr. Tuncer SÜZER
Konjenital Skolyozda Hasta Takip ve Tedavi
Seçenekleri
29 May›s 2008
Prof. Dr. Emre ACARO⁄LU

Moderatör: Doç.Dr. Süleyman ÇAYLI,
Doç.Dr. Özkan ATEﬁ

Yer: Park Hospital Toplant› Salonu, Malatya
Konferans Saati: 18:30 - 20:30
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Türk Nöroşirürji Derneği
Bilimsel Toplantıları
Türk Nöroşirürji Derneği
Nörotravma ve Yogun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu
2008 Sonbahar Sempozyumu
Diffüz Aksonal Yaralanma ve Multimodal
Nöromonitorizasyon
20 Aralık 2008 Cumartesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘S’ Salonu
http://www.turknorosirurji.org

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu
Servikal Travmalar Paneli
20 Aralık 2008
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana
http://www.turknorosirurji.org

73

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Bilimsel Toplantılar

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yurtiçi Bilimsel
Toplant›lar Listesi
XII. Uluslar Aras› Kat›l›ml› Ulusal Anatomi Kongresi
29 Ekim – 01 Kas›m 2008-08-19, Mersin
http://www.anatomikongresi2008.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nörovasküler Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Bölgesel Toplant›s›
Santral Sinir Sistemi Kavernöz Malformasyonlar› ve
Kraniyal Dural Arteriovenöz Fistüller
1 Kas›m 2008, Cumartesi, Dedeman Oteli, Samsun
http://www.turknorosirürji.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
8. Spinal Cerrahi Kursu ‘‹leri Kurs’
21-23 Kas›m 2008, Crowne Plaza, ‹zmir
http://www.turknorosirürji.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nöroonkoloji Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu
"Nöroonkolojik Cerrahide Yaklaﬂ›mlar"
28-29 Kas›m 2008, Dedeman Otel, ‹stanbul
http://www.turknorosirürji.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nörotravma ve Yogun
Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu
2008 Sonbahar Sempozyumu
Diffüz Aksonal Yaralahnma ve Multimodal
Nöromonitorizasyon
20 Aral›k 2008 Cumartesi
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‘S’ Salonu
http://www.turknorosirürji.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Servikal Travmalar Paneli
20 Aral›k 2008
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Adana
http://www.turknorosirürji.org
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Yurtd›ﬂ›nda Yap›lan Bilimsel Toplant›lar
Listesi
AANS Endorsed Dubai Neurosurgery Masters
Update
3-5 Aral›k 2008, Dubai, United Arab Emirates
www.alcordoba.com/neuromasters2
NANS 12th Annual Meeting
4-7 Aral›k 2008, Las Vegas, NV
http://neuromodulation.com
57 Congresso Nazionale SINch
6-9 Kas›m 2008, Udine, ‹talya
http://www.csrcongressi.com
Hands-on Course Sulci, Gyry, Ventricles and
Dissecting Fibers”
17-21 Kas›m 2008,Braga, Portugal
13th Asean Comgress of Neurological Surgeons & 8th
Asean Neurological Nursing Congress
1-4 Aral›k 2008, Kuala Lumpur, Malezya
http://www.nam.org.my
Cervical Spine Research Society 13th Instructional
Course
3 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel, Austin,
Texas, USA, http://www.csrs.org
Cervical Spine Research Society 36th Annual
Meeting
4-6 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel,
Austin, Texas, USA
http://www.csrs.org
14th endoscopic Neurosurgey Workshop
7-10 Aral›k 2008, Ghent, Belgium
http://www.neuroendoscopy.org
2nd International Europe & Middle East Congress on
Minimally Invasive Spinal Treatment.
20-23 Subat 2009, Kish Island, Persian Gulf, Iran
www.neurocongress.com
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Bilimsel Toplantılar

2009 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
11-14 Mart 2009, Phoenix, AZ
www.spinesection.org
Marseille Neurosurgery 2009 Joint Meeting
27-31 Mart 2009, Geneva, Switzerland
www.kenes.com/eans-sfnc/
18th Annual Conference of Neurotrauma
Society on India
7-9 A¤ustos 2009, Jaipur, Hindistan
sinhavd@yahoo.com

XIV World Congress of Neurological Surgery of the
World Federation of Neurosurgical Societies
30 A¤ustos - 4 Eylül 2009
Hynes Convention Center Boston, USA
http://www.wfns.org/worldcongress.html
2010 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
10-13 Mart 2010, Orlando, FL
http://www.spinesection.org
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Ülkemizin bütün
Nöroﬂirürjiyenlerini
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne
üye olmaya ça¤›r›yoruz!

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›
• Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,
• Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,
• Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),
• Araﬂt›rma ve proje destek burslar›,
• De¤iﬂik ödül programlar›na baﬂvurma hakk›,
• Dernek toplant›lar›na görevli (konuﬂmac›, yönetici, misafir vb),
olarak kat›lma hakk›,
• Y›lda 15 de¤iﬂik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs
ﬂeklinde) kat›labilme ﬂans›,
• Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taﬂkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA
Tel : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr
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Yeni Üyeler

EBRU GERÇEK AKTAﬁ
1979 y›l›nda Elaz›¤’da do¤muﬂtur. F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal›ndan ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen Bilecik Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji uzman› olarak çal›ﬂmaktad›r.

EMRE CEMAL GÖKÇE
1975 y›l›nda Bolu’da do¤muﬂtur. Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal›ndan ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen Ankara Numune
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde Nöroﬂirürji uzman› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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Duyuru
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Duyuru
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ULUSLARARASI KARADEN‹Z ÜLKELER‹
NÖROﬁ‹RÜRJ‹ KONGRES‹
Ekim 2009, ‹stanbul

2. TÜRK-KORE ORTAK TOPLANTISI
Mayıs 2010, Antalya

ULUSLARARASI ASYA-PAS‹F‹K
NÖROﬁ‹RÜRJ‹ KONGRES‹
2012, ‹stanbul
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Türk Nöroşirürji Derneği
Ormanı Kuruluyor...
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TÜRK-KORE
DOSTLUK ve İŞBİRLİĞİ

