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Sayın meslektaşlarım;
JED e-Bülten’in Kasım sayısı ile sizlerle tekrar buluşuyoruz. Bu ayki sayımızda da 
çalışma özetlerine, yaptığımız ve yapacağımız toplantıların detaylarına ve endoskopi 
dünyası ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

           Önümüzdeki yakın zamanda Jinekolojik Endoskopi Workshop & Laparoskopik 
Sutur Teknikleri Kursu ve Canlı Cerrahi yayınlar ile birlikte olacağız. 15-16 aralık 2018 
tarihinde Adana’da, 22-23 aralık 2018 tarihinde Konya’ da ve 5 Ocak 2019 tarihinde 
Bursa’ da buluşacağız.

6.Middle East Society of Gynaecologic Endoscopy (MESGE) ve 8.Ulusal 
kongremizi 13-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapacağız. AAGL veya ESGE gibi 
dünyadaki en önemli endoskopi toplantılarına gidemeyen meslektaşlarımızın 
üzülmelerine hiç gerek yok.  Antalya’da dünyadaki endoskopi alanındaki çok önemli 

hocalarımızı izleme, kurslara katılıp bilgilerimizi daha da arttırma şansımız olacak. Ayrıca meslektaşlarımız uluslararası 
bir toplantıda çalışmalarını sunma şansı bulacaklar. Bildiri sisteminin de açıldığını sizlere paylaşmak isteriz. Konfirme 
konuşmacı listesini bültenimizin içerisinde bulabilirsiniz. 

31 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, Medtronic Innovation Center’da Hayvan ameliyathanesinde 
pratik uygulamalı Jinekolojik Laparoskopi Kursumuzu gerçekleştirdik. Bir günlük teorik eğitimin ardından hayvan 
ameliyathanesinde her masada  2 eğitmen ve 2 kursiyer şeklinde düzenlenen pratik eğitimde; kursiyerler domuz 
üzerinde laparoskopik diseksiyon ve sütür çalışmalarını çok verimli bir şekilde gerçekleştirdi.
21-23 Haziran 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D’da ‘’Ege Jinekolojik 
Endoskopi Sempozyumu ve Laparoskopik Sütür Kursu’’ gerçekleştirildi. Sempozyuma davetli cerrah olarak Amerika 
Birleşik Devletlerin den Resad Paya Pasic katıldı. 3 gün devam eden sempozyumda teorik oturumlar, 5 canlı cerrahi ve 
Laparoskopik sütür kursu gerçekleşti. 

29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında, ‘’Jinekolojik 
Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu’’ düzenlendi. Kursiyerler teorik eğitimin yanında deneyimli 
eğitmenler eşliğinde kadavrada Laparoskopi, Histeroskopi ve Sistoskopi eğitimi alarak pratik yapma imkanı buldular. 
1-2 Eylül 2018 tarihinde S.B.Ü Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara’ da ‘’6. Geleneksel Ankara Laparoskopik 
ve Robotik Cerrahi Kursu’’ gerçekleştirildi. Teorik oturumlar, laparoskopik sutur kursu ve canlı cerrahiler ile verimli 
geçen toplantımızda; katılımcılar eğitmenlerin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldular.

Anadolunun dört bir tarafına eğitim için giden JED en son olarakta 20-21 Ekim 2018 tarihinde Laparoskopik ve 
Histeroskopik Cerrahi Kursu için Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Elazığdaydı. Hem kurslar, canlı yayınla ameliyat 
yayını ve konuşmaların yeraldığı toplantımızın meslektaşlarımıza faydalı olduğunu umuyor ve nice yeni kurs ve 
toplantıda tekrar bir arada olmayı diliyoruz. 

Bu ayki seçilmiş makale özetlerinde Sezaryen skar ve pürtüklü sütür materyali (Barbed Suture) ile ilgili makalelerimizi 
merakla okuyacağınızı düşünüyoruz.

Bülten’de yer almasını istediğiniz konular veya sorularınız olursa dernek@jed.org.tr e-posta adresinden bize 
ulaşabilirsiniz. JED önümüzdeki dönemde hepimizi heyecanlandıracak yeni kurslar, toplantılar ve projeler ile karşınızda 
olacaktır.
Bizi izlemeye devam edin.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı                                                                                  



313 Sezaryen Skar Gebeliğine Farklı Cerrahi Yaklaşımlar
Le A, Li M, Xu Y, Wang Z, Dai XY, Xiao TH, Zhuo R, Yuan R, Tulandi T.  J Minim Invasive Gynecol. 2018 May 11. pii: S1553-4650(18)30253-X

1- MAKALELERDEN SEÇMELER

Çalışma Amacı: Sezaryen skar gebeliklerinin yönetiminde farklı cerrahi tekniklerin etkinliklerinin karşılaştırılması

Tasarım: Retrospektif çalışma (Kanada Task Force Sınıflaması II-3)

Yer: Affiliye üniversite hastaneleri

Olgular: Sezaryen skar gebeliği olan 313 olgu

Girişimler: Ultrason eşliğinde dilatasyon küretaj (D/C) işlemi (DCUS, n=124), Histeroskopi eşliğinde D/C işlemi (DCH, 

n=103), vajinal eksizyon (n=55), laparotomi (n=12) ve laparoskopi (n=19). 

Ölçümler ve Sonuçlar: Serum hCG ölçümleri ve cerrahi işlem öncesi-sonrası uterin skar ölçümleri alındı. Farklı cerrahi 

girişimlerin başarı oranları %89-100 arasında değişkenlik gösterdi. 

• Vajinal ve laparotomi kolunda, cerrahi sonrası ek tedavi ihtiyacı olmadı

• Vajinal kol, süre olarak laparotomi ve laparoskopiden daha kısa idi

• Vajinal kol ile DCUS ve DCH kollarına göre daha kısa sürede hCG değerlerinde sıfırlanma izlendi

• Tüm gruplarda, işlem öncesi hCG değerlerine göre, postop 3. Günde daha düşük hCG düzeyleri izlendi. 

• Cerrahi sonrası medyan skar kalınlığı, vajinal, laparotomi ve laparoskopi gruplarında, DCUS ve DCH gruplarına 

göre daha fazla saptandı. 

Sonuç: Sezaryen skar gebelikleri, DCH ve DCUS ile kolayca yönetilebilirler. Ancak, diğer invaziv tekniklere kıyasla hCG 

düzeylerinde sıfırlanma için daha fazla zamana ihtiyaç duyulur. 



Dikenli Sütür Materyalinin Laparoskopik Myomektomideki Rolü?
Meta Analiz ve Gebelik Sonuçları Değerlendirmesi
Gardella B, Dominoni M, Iacobone AD, De Silvestri A, Tinelli C, Bogliolo S, Spinillo A.  Gynecol Obstet Invest. 2018 Apr 12. doi: 
10.1159/000488241.

Ön Bilgi: Bu çalışmada, dikenli sütur materyalinin laparoskopik myomektomilerde kullanılabilirliği ve etkinliği 

araştırılmıştır.

Metod:

Kasım 2017 itibariyle yayınlanmış 7 çalışmanın analizi 

yapılmıştır

Meta Analiz Sonuçları:

• Geleneksel sütur materyali ile karşılaştırıldığında, dikenli 

materyalin özellikle kan kaybını belirgin olarak azalttığı 

ortaya konulmuştur (Standart ortalama fark SMD: -0.650, 

95% CI -1.420 to -0.119, p = 0.098)

• Hbg düşüşü; SMD -1.452, 95% CI -3.590 to 0.687, p = 

0.183

• Süturasyon zorluğu; SMD -0.638, 95% CI -0.935 to -0.342, p ≤ 0.001

• Süturasyon süresi; SMD -1.197, 95% CI -1.848 to -0.549, p ≤0.001

• Operasyon süresi; SMD -0.687, 95% CI -0.804 to -0.569, p ≤ 0.001

• Hastanede kalış süresi; SMD -0.278, 95% CI -0.543 to 0.012, p = 0.040

• Perioperatif komplikasyonlar; SMD 0.708, 95% CI 0.503-0.996, p = 0.048

Sonuç:

Toplam operasyon/süturasyon süresi, tahmini kan kaybı/hbg düşüşü ve perioperatif komplikasyonlar açısından, dikenli 

sütur materyali ile daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 



HAYVAN AMELİYATHANESİNDE 
PRATİK UYGULAMALI JİNEKOLOJİK 
LAPAROSKOPİ EĞİTİM PROGRAMI
31 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihleri 
arasında İstanbul’da, Medtronic Innovation 
Center’da Hayvan ameliyathanesinde 
pratik uygulamalı Jinekolojik Laparoskopi 
Kursumuzu gerçekleştirdik. Bir günlük 
teorik eğitimin ardından hayvan 
ameliyathanesinde her masada  2 eğitmen 
ve 2 kursiyer şeklinde düzenlenen pratik 
eğitimde; kursiyerler domuz üzerinde 
laparoskopik diseksiyon ve sütür 
çalışmalarını çok verimli bir şekilde 
gerçekleştirdi.  Yenisini 30 Kasım 1 kasım 
2018 tarihlerinde tekrar gerçekleştireceğiz

2- DERNEĞİMİZDEN HABERLER





EGE JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMU VE LAPAROSKOPİK SÜTÜR KURSU
21-23 Haziran 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’ da ‘’Ege Jinekolojik 
Endoskopi Sempozyumu ve Laparoskopik Sütür Kursu’’ gerçekleştirildi. Sempozyuma davetli cerrah olarak Amerika 
Birleşik Devletlerin den Resad Paya Pasic katıldı. 3 gün devam eden sempozyumda teorik oturumlar, 5 canlı cerrahi 
ve Laparoskopik sütür kursu gerçekleştirildi. Yenilerinde görüşmek üzere.





JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ HİSTEROSKOPİ SİSTOSKOPİ KADAVRA KURSU
29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında, ‘’Jinekolojik 
Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu’’ düzenlendi. Kursiyerler teorik eğitimin yanında deneyimli 
eğitmenler eşliğinde kadavrada Laparoskopi, Histeroskopi ve Sistoskopi eğitimi alarak pratik yapma imkanı 
buldular.





6. GELENEKSEL ANKARA LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK CERRAHİ KURSU,
Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi GATA.
1-2 Eylül 2018 tarihinde S.B.Ü Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Ankara’ da ‘’6. Geleneksel Ankara 
Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu’’ gerçekleştirildi. Teorik oturumlar, laparoskopik sutur kursu ve canlı 
cerrahiler ile verimli geçen toplantımızda; katılımcılar eğitmenlerin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı 
buldular.



The 5th Annual Meeting of the Middle East Society For Gynecological 
Endoscopy
5.Orta Doğu Jinekolojik Endoskopi Kongresi (MESGE) Lübnan’da gerçekleşti. Toplantıya Dernek 
Başkanımız Sayın Prof.Dr.Fatih Şendağ ve GEP başkanı Doç.Dr. Ali Akdemir hoca konuşmalarıyla 
bilimsel katkı verdi. 6.MESGE Kongresi 13-17 Mart tarihleri arasında JED’nin ev sahipliğinde 
Antalya’da yapılacak.



20-21 Ekim, Jinekolojik Endoskopi Derneği, Elazığ Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu, 
Fırat Üniversitesi.
Anadolunun dört bir tarafına eğitim için giden JED en son olarakta 20-21 Ekim 2018 tarihinde Jinekolojik Endoskopi 
Derneği Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu için Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Elazığdaydı. Hem kurslar, 
canlı yayınla ameliyat yayını ve konuşmaların yeraldığı toplantımızın meslektaşlarımıza faydalı olduğunu umuyor ve 
nice yeni kurs ve toplantılarda tekrar bir arada olmayı diliyoruz. 

27th ESGE Annual Congress -- 27. Avrupa Endoskopi Derneği Kongresi, Viyana, Avusturya.

7-10 Ekim 2018 tarihinde Viyana – Avusturya’ da 27. Avrupa Endoskopi Kongresi gerçekleşti. Kongrede, çok geniş 
kapsamlı ve güncel bir program olmasının yanında Türkiye’den ve Dünya’dan alanında uzman bir çok bilim insanının 
görev aldığını bildirmek isteriz. Ülkemizden çok sayıda Endoskopiye gönül vermiş genç meslektaşlarımız konuşmaları, 
çalışmaları, video sunumlarıyla kongreye destek verdiler. Burada sevgili Başkanımız Fatih Şendağ hocanın ESGE ile 
ilgili yazısını ayrıca bu bültenimizde sizlerle paylaşacağız.



6.Middle East Society of Gynecologic Endoscopy (MESGE) ve 8.Ulusal JED Kongresi, 13-17 Mart 
2019, Antalya
6.Middle East Society of Gynecologic Endoscopy (MESGE) ve 8.Ulusal kongremizi 13-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da 
yapacağız. AAGL veya ESGE gibi dünyadaki en önemli endoskopi toplantılarına gidemeyen meslektaşlarımızın 
üzülmelerine hiç gerek yok. Konfirme konuşmacı listesinden de anlaşılacağı gibi, Antalya’da dünyadaki endoskopi 
alanındaki çok önemli hocalarımızı izleme, kurslara katılıp bilgilerimizi daha da arttırma şansımız olacak. Ayrıca 
meslektaşlarımız uluslararası bir toplantıda çalışmalarını sunma şansı bulacaklar. Bildiri sisteminin de açıldığını sizlere 
paylaşmak isteriz. Konfirme konuşmacı listesini aşağıda bulabilirsiniz. 

3- DERNEĞİMİZİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEKİ TOPLANTILARI





JED’in artık gelenekselmiş hale gelen anadolunun dörtbir 
yerinde gerçekleştirdiğimiz Endoskopi toplantıları, sütür, 
histeroskopi, laparoskopi kurları ve canlı yayınlar bu 
dönemde tüm hızıyla devam edecek. Aşağıda tarihleri ve 
şehirleri not edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için web 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 



30 KASIM - 1 ARALIK 2018 JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ EĞİTİM PROGRAMI





Başkanımız’ın Kaleminden; 
Jinekolojik Endoskopi derneği olarak Avrupa kongresine çıkartma yaptık. Türkiye çok güçlü bir şekilde 
temsil edildi. Bu duygu ile aşağıdaki makaleyi kaleme aldım. Viyana çıkartması  ESGE 2018 kongresi JED 
açısından önemli bir zirvedir.  JED 15 yıldır gerek ulusal alanda endoskopik cerrahiyi en ücra noktalara 
taşırken, gerekse uluslararası platformda giriştiği büyük mücadele ile tüm ön yargıları kaldırıp AAGL, 
MESGE ve ESGE kongrelerini ardı ardına gerçekleştirerek Türkiye’nin endoskopik cerrahi yarışında iddialı 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu hali ile branşımızdaki tüm derneklerin bir adım önündedir, örnektir. 

Viyana’daki kongre’de Türkiye’den JED yönetim kurulundan (YK) Erdal Sak, Gazi Yıldırım, Taner Usta, ve 
Fatih Şendağ, YK dışından ise  Barış Mülayim, Ahmet Kale, Ali Akdemir ve Hasan Terzi ana konuşmacı 
olarak davet edildiler ve dünyanın en önemli endoskopik cerrahi otörleri ile aynı  oturumda boy gösterdiler 
ve çok başarılı konuşmalar yaptılar. Pek çok genç arkadaşımız da sundukları bildirilerle göğsümüzü 
kabarttılar. Yani tam anlamıyla bir Türk çıkartması vardı. Duygulanmamak mümkün değil. Nereden nereye. 
18 yıldır bu toplantılara giderim. Türkler birkaç kişi idik. O da seyirci olarak bulunurduk. Zaten tüp bebek 
menopoz vs gibi sponsoru olan toplantılar değildi, halen değil, kendi imkanlarımızla giderdik. Yıllarca birkaç 
hocamız dışında kimseyi sahnede görmedik. Ve yıllarca bu hiç değişmedi hep aynı hocalarımızı gördük.  
Yeniler hiç yoktu.  Hep düşünürdüm neden biz gençler yoktuk. Çünkü eğitim alamıyorduk, kendimizi 
geliştiremiyorduk. Veya eğitim bize ulaşamıyordu. Ama JED bu ezberleri bozdu. Endoskopi bir tekel 
olmamalıydı. Herkese yayılmalıydı, herkes yapmalıydı. Çünkü kadınlarımız bu teknikten faydalanmalıydı. 
Artık gençler çok iddialı biçimde sahnedeler.  Hem de öyle ki, Siirt’in Kurtalan ilçesinde de laparoskopik 
histerektomi yapılıyor artık. Bunun adına ne dersiniz bilemiyorum ama, ben “Bu Bir Devrimdir” diyorum. 
Elbette mücadele büyüktü, ülkenin en ücra köşelerine kadar gidip eğitim veriyorduk. Bunun sonucunda 
bazılarınca güllerle karşılanmadık, endoskopinin yayılmasını istemeyen, “hastanı bana gönder” 
zihniyetindekilerle büyük mücadeleye girdik, yıpratıcı süreçler yaşadık, Ama korkmadık, direndik, geri adım 
atmadık, gençlere güvendik. Sonunda kazandık. Direnç kırıldı, eğitim vermek istemeyenler bile eğitimci 
ordusuna katılmak zorunda kaldı. Pek çok hocamızı Diyarbakır’da Van’da görmeye başladık. Sonuçta 
değişmez diye bakılan şeyleri değiştirmeye ve diğer derneklere örnek olmaya başladık. Gençler değer 
görmeye başladı, diğer alanlarda da eğitimler artmaya başladı. Demek ki bir kıvılcım gerekiyordu. JED  
de bunu başardı. 

Sonuçta endoskopiye gönül veren emek veren herkes sınıfına rütbesine bakılmaksızın bu çatı altında 
kendini ifade şansı bulabilir, kendini geliştirebilir ve ESGE de konuşma yapan  bu genç arkadaşlarımız gibi 
yurtdışında konuşma yapabilir. JED’in en önemli misyonu da yeni yetenekleri bulmak desteklemek ve 
camiamıza kazandırmaktır. Bizim çatımız altında tehdit yoktur, nefret yoktur, kin yoktur, sadece sevgi ve 
kardeşlik vardır. İlkemiz hep bilgiyi üretmek, paylaşmak ve büyütmek üzerine kuruldu. JED bunu yapıyor ve 
yapmaya devam edecek. Elbetteki sizlerin vereceği destek ile....

Evet iyi noktalara geldik ama keşfedilmeyi bekleyen  yeni zirveler var. Yani çok çalışmaya devam etmeliyiz. 
Ülkemizde “hiç bir başarı cezasız kalmaz” diye bir laf söylenir. Evet, dikkatli olmalıyız ama bu bizi daha da 
çok çalışmaktan alıkoymayacaktır. Yeter ki, her türlü farklı fikre rağmen ortak paydalarda birlikte olabilmeyi, 
bölünmemeyi, nifaktan uzak durmayı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü desteklemeyi başarabilelim. 

Saygılarımla

Fatih Şendağ

4- SON ESGE’NİN ARDINDAN...





47th AAGL Global Congress, 11-15 Kasım 2018, Las Vegas, ABD.
Dünyanın en büyük Jinekolojik Endoskopi kongrelerinden AAGL önümüzdeki ay gelenekselleştiği üzere Las Vegasta 
gerçekleştirilecek. Kongrenin en önemli özelliklerinden biri de çok farklı birçok kursun kongre kapsamında 
gerçekleştirilmesi.

5- ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER



INTRA-UTERİN DOKU ÇIKARMADA 
AÇIK AVANTAJ- TRUCLEAR MEKANİK 
HİSTEROSKOPİ SİSTEMİ
Histeroskopi seçenekleri arasında monopolar 
ve bipolar rezektoskopların yanında Truclear 
Sistem adı verilen mekanik yaklaşım da 
bulunmaktadır. Konvansiyonel rezektoskop 
yapılan Histeroskopiler sırasında rezeke edilen 
tüm çipler çıkarılmalı, çoklu giriş yapılması 
gerekir. Monopolar ve ya bipolar enerji 
kullanımı, özellikle, sağlıklı dokuya enerji 
deşarjı riski taşır. Monopolar rezektoskop 
ayrıca, mekanik yaklaşımla karşılaştırıldığında 
daha uzun bir öğrenme eğrisine sahiptir. 

 6- TEKNOLOJİ



Truclear Sistemi ise tek giriş ile servik yaralanması yapmadan histeroskopi yapılmasına olanak tanır, kısa bir 
öğrenme eğrisine sahiptir ve mekanik sistem rezeke edilen dokuları prosedür boyunca emerek yakaladığı için 
bireysel çiplerin yakalanması ihtiyacını ortadan kaldırır ve temiz bir çalışma alanı sunar. Ayrıca, rezeksiyon mekanik 
olarak gerçekleştirildiğinden, Sağlıklı dokuya enerji deşarj riski yoktur. (1)

Truclear sistemi aynı zamanda rezektoskop ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha kısa prossedür süresi 
sağlar (Şekil 1). Daha kısa prosedür süresi de düşük sıvı emilimi ile sonuçlanabilir. Ek olarak, salin distansiyonu sıvı 
emilimi ve hiponatremi riskini azaltabilir. Doku yakalama özelliği tüm patolojik numunenin değerlendirilmesine izin 
verir.

Şekil 1: Operasyon süresi, Truclear ve rezektoskopi karşılaştırması Truclear yaklaşımı, hem polipektomi hem de 
miyomektomi için anlamlı derecede daha kısa çalışma süresine sahiptir. (2)

Histeroskopik myomektominin yanı sıra Truclear Mekanik Histeroskopi Sistemi, görsel dilatasyon ve küretaj 
(D & C), adhiolysis, polipektomi ve RPOC tahliyesi için de kullanılmabilmektedir. 
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