Önsöz
Değerli Meslektaşlarım,
Günümüz Jinekolojik cerrahisinde Laparoskopinin hastalarımıza sağladığı avantajlar
tartışılmaz şekilde kabul edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz vatandaşlarına sağlık hizmeti
sunan biz Jinekolojik cerrahların da laparoskopik cerrahi uygulama becerilerini
geliştirmesi gerekmektedir. Bu yolla hastalarımıza daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti
sunulabileceği kesindir. Ayrıca laparoskopik cerrahi alanındaki yeni teknikler ve
teknolojik gelişmeler hakkında da bilgi, beceri ve deneyimlerimizi de arttırmamız
gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu amaçla yıllardır Jinekolojik Laparoskopiye gönül veren siz değerli meslektaşlarımla
bir çok ulusal ve uluslararası toplantılarda, sempozyumlarda ve çeşitli bölgesel
workshop çalışmalarında bir araya geldik ve bilgi, beceri ve deneyimlerimizi geliştirme
fırsatları bulduk. Fakat tüm dünyada olduğu gibi laparoskopik cerrahinin öğrenilmesi ve
öğretilmesinde didaktik uygulamaların dışında çok daha etkili olan hayvanlar üzerindeki
pratik uygulamaların gerekliliğinin ışığında yola çıkarak 2016 yılı Hayvan
ameliyathanesinde pratik uygulamalı “Jinekolojik Laparoskopi Eğitim Programı”nı
size duyurmaktan büyük onur duyuyorum.
Daha interaktif bir öğrenme, çalışma ve tecrübe ortamı bulacağınız bu iki günlük kursta,
siz değerli meslektaşlarım hem simülasyon laboratuvarında eğitim alma fırsatı
yakalayacaksınız, hem de kursun bir tam gününde hayvan laboratuvarında domuzlar
üzerinde eğitmenler eşliğinde tüm laparoskopik becerileri öğrenme ve geliştirme fırsatı
bulacaksınız.
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Kursun Tanımı ve Amacı

“Jinekolojik Laparoskopi Eğitim Programı” ağırlıklı olarak pratik eğitim yapılması üzerine
dizayn edilmiştir. Bu sayede jinekolojik cerrahların laparoskopik becerileri kazanması ve
geliştirmesi, yeni cerrahi tekniklerin ve teknolojilerin tecrübe edilmesini
amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili

ü Temel Laparoskopi eğitimini tamamlamış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları
ü Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanları ve Uzmanlık Asistanları
ü Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanları

Katılımcı Sayısı

Katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlıdır.

Kurs Ücreti

750 USD + KDV

Öğrenme Hedefleri

Bu eğitim programının sonunda tüm
katılımcılar;
• Temel ve ileri jinekolojik laparoskopik cerrahi için gerekli teknikleri ve becerileri
edinecek ve uygulayabilecektir,
• Cerrahi verimliliği arttıracak ve komplikasyon risklerini azaltacak laparoskopik
enstrüman seçimini doğrulukla yapabileceklerdir,
• Hasta güvenliğini ve cerrahi sonucu arttırmak için uygun enerji modalitesi seçimini
gerçekleştirebileceklerdir,
• Laparoskopik retroperitoneal diseksiyonu sorunsuz şekilde yapabileceklerdir,
• Laparoskopik intrakorporeal ve ekstrakorporeal sütürasyonu gerçekleştireceklerdir,
• Mesane, üreter, vasküler ve intestinal komplikasyonlarının laparoskopik yönetimini
yapabileceklerdir,
• Laparoskopik Jinekolojik cerrahi prensiplerini doğru ve yeterli bir şekilde
tartışabileceklerdir.

Kurs Programı
1. Gün
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 18:00
18:00 - 18:30
20:00

Kurs kayıtları
Açılış konuşması ve tanışma
Abdominal giriş teknikleri
Laparoskopik cerrahide enerji modaliteleri
Laparoskopik sütur atma teknikleri
Öğle yemeği
Laparoscopik histerektomi
Laparoscopik myomektomi
Laparoscopik endometriozis cerrahisi
Simülasyon laboratuvar çalışması
Ilk günün değerlendirmesi ve kapanış
Akşam yemeği

2. Gün
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Eğitim merkezi turu
Domuz anatomisi
Hayvan ameliyathanesinde pratik uygulamalar - 1
Öğle yemeği
Hayvan ameliyathanesinde pratik uygulamalar - 2
Kurs değerlendirmesi ve sertifikasyon

Yer:

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Simulasyon ve
İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE),
Kerem Aydınlar Kampüsü, Ataşehir / İSTANBUL

Tarihler:

1. Dönem: 2 - 3 Mayıs 2016
2. Dönem: 30 Ekim - 1 Kasım 2016

Kontenjan:

Her dönem için 24 kişi ile sınırlıdır.

Kurs Direktörü:

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
fatih.sendag@gmail.com
0212 404 49 18
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Tüp Bebek &
Üreme Sağlığı Merkezi Direktörü

Sekreterya ve Kayıt İşlemleri
Dr. Nuri PEKER
info@endoskopiegitim.org
Tel: 0507 235 29 21

