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2. Genç Endoskopistler Platformuna Hazır mısınız?
Sevgili meslektaşlarım;
Her ay düzenli olarak çıkarttığımız, JED e-Bülten’in, Ocak sayısı ile tekrar
sizlerle buluşuyoruz. Öncelikle yeni yılınızı tekrar kutlar, sağlık ve mutluluk ile
endoskopi dolu günler dilerim.

Bildiğiniz üzere ülkemizde gençlere kapısını açan en büyük derneklerden biri
olan JED, bu konuda diğer derneklere de örnek olmaktadır. JED benzersiz ve
öncü organizasyonları ile ülkemizde ayrı bir nefes, ayrı bir duruş sergilemiş
ve her zaman yeni, sıradışı eğitimler ile meslektaşlarımızın daima yanında
olmuştur. Gururla paylaşmak isteriz ki ilkini büyük bir ilgi ve başarıyla 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz
Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu’nun 2.sini 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştireceğiz. Bu sıradışı toplantımıza sayılı günler kaldı. Bu sempozyumumuzda da yine ‘’Anatomi
Oturumu, Komplikasyon Oturumu, Video Karnavalı, Ben Bilmem Hocam Bilir, Türkiye Sütür
Şampiyonası’’ gibi birçok aktivite, bir önceki sempozyumumuzda olduğu gibi, yeniden yer alacak.
Tüm endoskopiye gönül vermiş meslektaşlarımızı “2. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu” na
katılmak üzere 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’ya bekliyoruz.
13-14 Ocak 2018 tarihinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Jinekolojik
Laparoskopik ve Sütür Teknikleri Workshop’ını gerçekleştirdik. Bu toplantımızda Laparoskopik Sütür
Teknikleri Kursu, konu anlatımları, cerrahi videolar ve 6 canlı cerrahi gerçekleştirdik. Farklı vakaların canlı
olarak gerçekleştirildiği toplantımıza meslektaşlarımızın çok yoğun ilgisi vardı. Yoğun katılım sağlayan
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
19-21 Ocak 2018 tarihinde Samsun’da, 11. TJOD Asistan Okulunda JED olarak Laparoskopi oturumu ve
Laparoskopik Sütür Kursu gerçekleştirdik. Asistan arkadaşlarımız eğitmen hocalarla birlikte laparoskopik
sütür konusunda deneyim kazandılar, sunumlarla bilgilerini tazelediler.
Bülten’de yer almasını istediğiniz konular veya sorularınız olursa dernek@jed.org.tr e-posta adresinden bize
ulaşabilirsiniz. J ED önümüzdeki dönemde hepimizi heyecanlandıracak yeni kurslar, toplantılar ve projeler
ile karşınızda olacaktır.
Bizi izlemeye devam edin.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı
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MAKALELERDEN SEÇMELER
Uterosakral ligamanda endometriozis: üreteral tutulum belirteci
Lima R, Abdalla-Ribeiro H, Nicola AL, Eras A, Lobao A, Ribeiro PA
Fertil Steril. 2017 Jun;107(6):1348-1354. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.04.013. Epub 2017 May 10

AMAÇ:
Ultrasonda uterosakral ligamanın
(USL)
üstündeki
endometriozis
nodüllerinin sonografik ölçümleriyle
üreteral tutulum riski arasındaki
ilişkinin yanısıra; diğer ultrason
değişkenleriyle
ilişkilendirmenin,
üreteral
endometriozis
tanısının
sensitivite ve spesifitesini arttırıp,
arttıramadığını değerlendirmek
ÇALIŞMA
DİZAYNI:
gözlemsel çalışma

Kesitsel

YER: Üniversite hastanesi
HASTALAR:
Derin
infiltratif
endometriozis (DIE) tanılı dört yüz
altmış yedi kadın.
MÜDAHALELER:
DIE
tanılı
hastalara, endometriotik lezyonların
komplet eksizyonu için laparoskopi
öncesi; endometriozis odaklarının
yerinin belirlenmesi için transvajinal
ultrason yapıldı.
TEMEL SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ:
Preoperatif ultrason değerlendirmesi,
intra ve postoperatif değerlendirme ve
anatomopatolojik doğrulama
SONUÇLAR: Çalışmaya katılan 463
hastadan, 111’inde (23.97%) tek bir
radyolog tarafından yapılan ultrason
değerlendirmesinde, USL tutulumuyla
birlikte
endometriozis
nodülleri
görüldü. Alıcı işletim karakteristik
eğrisi
analizi,
USL
nodülünün
boyutuyla ipsilateral üreteral tutulum
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

ilişki gösterdi. Multivaryant lojistik regresyon analizinden sonra ovaryen mobilitede
azalma, sağ taraftaki üreteral değişimler, USL nodülünün boyutu ve sol tarafta
endometrioma varlığı şeklindeki değişkenler; üreteral endometriozis nodülü ile
anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Ancak, sözü geçen değişkenler için kombine
sonuç; sadece USL nodülünün boyutu kullanılarak yapılan diagnostik analize göre
daha kötüdür.
YORUM: Ultrasonda, sağ ve sol tarafta sırasıyla; 1.75 cm ve 1.95 cm ölçülen
uterosakral nodüller üreteral tutulum riskini önemli olarak arttırmaktadır.
Değerlendirmeye, diğer ultrason değişkenleriyle ilişkilendirme dahil edilse bile;
sensitivitede düzelme olmamaktadır. Bu nedenle, USL nodülünün boyutu; teröpatik
planlama ve hasta onayı için anahtar ölçümdür.

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28501371

İnfertil Kadınlarda Laparoskopiye Kıyasla Diagnostik Histeroskopide Tubal
Patens Değerlendirmesinin Doğruluğu: Retrospektif Kohort Çalışma
Promberger R, Simek IM, Nouri K, Obermaier K, Kurz C, Ott C
J Minim Invasive Gynecol. 2017 Dec 5. pii: S1553-4650(17)31327-4

ÖZET
AMAÇ: Histeroskopik rutin değerlendirme sırasında Fallop tüp ostiumunda vizualize edilebilen ‘akım’ etkisi varlığının,
tubal patens hakkında prediktif olup olmadığını değerlendirmek.
DİZAYN: Retrospektif kohort çalışma (Kanada Çalışma Kolu Klasifikasyon II-2)
YER: 2008-2016 yılları arasında merkezde infertilite nedeniyle cerrahi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak
analiz edildi.

HASTALAR: Kombine histeroskopi ve laporoskopi yapılan 511 kadın çalışmaya dahil edildi.
MÜDAHALELER: Tüm kadınlara kombine histeroskopi ve laparoskopi yapıldı. Gerektiği zaman başka bazı
müdahaleler de yapıldı ancak bu çalışmadan dolayı ilave müdahaleler alınmadı.
SONUÇLAR: 988 Fallop tüp analizinde, Fallop tüp ‘akımının’ histeroskopik değerlendirmesi; Fallop tüp patensini (p˂
.001) değerlendirmede, %86.4 sensitivite (95% CI: 83.7-88.8) ve %77.6 spesifite ile (95% CI: 72.1-82.5) yüksek oranda
doğru bulundu. Yanlış-negatif histeroskopi için risk faktörleri: uterine myomaların varlığı (odds ratio, OR, 2.11, 95% CI:
1.10-4.05; p= .025); incelenen tarafta hidrosalpenks varlığı (OR 2.50, 95% CI: 1.17-5.34; p= .025); incelenen tüpü
çevreleyen peritubal adezyonların varlığı (OR 2.87, 95% CI: 1.21-6.76; p= .016).
YORUM: Histeroskopide vizualize edilebilen tüp ‘akımı’ tubal patens tahmininde, yaklaşık %91’lik pozitif prediktif değer
ile doğru öngörü sağlar. Histeroskopik Fallop tüp ‘akımı’ hakkında bilgi, hastalar için bireysel olarak gelecek yaklaşımını
planlamada yardımcı olabilir.
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29221993

Özel Röpörtaj: Prof. Dr. Yücel Karaman
JED Bülten adına Prof. Dr. Yücel KARAMAN ile röportaj yaptık. Kendisi bizi oldukça sıcak karşıladı.
Etkileyici kariyerini, yaşam prensiplerini ve bu noktaya nasıl geldiğini anlattı. Genç
Endoskopistlere’de Önemli Tavsiyelerde Bulundu...

Röpörtaj: Doç. Dr. Ali Seven,
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Kütahya.

JED: Sayın hocam kendinizden bahseder misiniz?
Yücel Karaman: 1953 yılında Malatya’nın Karapınar Köyü’nde doğdum. İlkokul birinci sınıfı kendi köyümde okudum.
Babam milli eğitimde ilköğretim müfettişi olarak görev yapıyordu. Annem ev hanımıydı. Babamın görevi nedeni ile
ilkokul 2. sınıfdan ortaokul 1. Sınıfa kadar Malatya Merkez’de okudum ve daha sonra lise 3. Sınıfa kadar
Kahramanmaraş’da okudum. Lise 3. sınıfda tekrar Malatya’ya geldik. Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun oldum.
Bu lise çok başarılı bir lise’ydi. Öğretmenler çok özverili idi. Akşam saat 20:00’a kadar bizlere gönüllü ders veriyorlardı.
Kendilerine çok şey borçluyum.
JED: Lise döneminde yabancı dil biliyor muydunuz?
Yücel Karaman: O dönemde yabancı lisan bilmiyordum. İngilizce derslerine Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen
öğretmen olmayan barış gönüllüleri giriyordu. Üniversiteye girdiğimde neredeyse hiç İngilizce bilmiyordum.
JED: Üniversite yıllarınızı anlatır mısınız?
Yücel Karaman: 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladım. Söylediğim gibi Tıp Fakültesine
geldiğimde İngilizcem çok yetersizdi. İngilizce board sınavı uygulaması vardı ve İngilizcesi iyi olanlar geçebiliyordu. Ben
bir İngilizce hazırlık okudum. Lisan bilmenin ne kadar önemli olduğunu o zaman anladım çünkü Tıp Fakültesinde iyi bir
eğitim alabilmek için o günkü şartlarda yazılan Türkçe kitapları değil daha güncel bilgiye sahip İngilizce kitap okumanın
gerektiğini gördüm. Türkiye’de 1980’li yıllarda akademisyenlere lisan bilme zorunluluğu getirildi ve bana göre bu
ülkemizde yapılan en büyük devrimlerden biriydi çünkü bilime ulaşmak istiyorsanız iyi lisan bilmeniz gerekiyor. İyi lisan
bilmezseniz bilimde belli bir seviyenin üzerine çıkamazsınız. Benim gençlere vermek istediğim en önemli mesaj budur.
Bilgilerini sürekli güncelleyerek başarılı olmalarında çok önemlidir lisan bilmek.
1971-1978 yılları arasında Tübitak’tan burs aldım. Tübitak, bursun yanında yılda iki kitap çeki veriyordu. İstediğim
kitapları alabiliyor ve okuyabiliyordum. Bursu kaybetmemem gerekiyordu sonuçta babam memurdu ve 5 kardeştik.
JED: Sizce başarılı olmanın sırrı nedir?
Yücel Karaman: Çalışmak, bilgiye ulaşmak için yeterli derecede yabancı dil bilmek ve bilgiye ulaşmak için gerekli
araçlara sahip olmak. Esas temel nokta çalışmaktır. Ayrıca hayatınızda size ilham verebilecek bir idol seçerek hedef
koyup o hedefe sabırla ilerlemek.
JED: Yurtdışı eğitiminizi anlatır mısınız?
Yücel Karaman: Ben Hacettepe’de Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yapmak istiyordum ve o sene Hacettepe
kadro açmadı. İngilizcem artık yurtdışında ihtisas yapmak için yeterliydi. Yurtdışı açısından elimde 3 olanak
vardı(İngiltere, Almanya, Belçika). Belçika’da öz amcam vardı Belçika’yı tercih etmemde bu durum etkili oldu. Almanya,
Belçika ve İngiltere’de değişik yerlerde ihtisas yapan son sene asistanlarına yaklaşık kaçar ameliyat yaptıklarını
sordum. Bu kapsamda Belçika’da da 3 üniversiteyi araştırdım ve 1450 senesinde kurulan Université catholique de
Louvain (Katolik Löven Üniversitesi)’ni tercih ettim. Çünkü diğer üniversitelerden ihtisas alanlar yaklaşık 15 histerektomi
yaparken bu üniversiteden ihtisas alanlar 100’ün üzerinde histerektomi yapıyordu. Üniversite benim hekimliğimi geçici
olarak 5 yıl için kabul etti. Belçika Hükümetinin verdiği bursu alıyordum maaş almıyordum. Louvain Üniversitesi'ni’
ihtisas sınavına İngilizce ile girmek istedim ve kabul ettiler (normalde Fransızca yapılıyordu). Bu imtihanı kazandım ve
sonrasında 1 yıl süreyle Fransızca öğrenmem için bana zaman tanıdılar. 1980 yılında ihtisasa başladım.

JED: Aileniz size destek oldu mu? Yani gurbete gitmeniz uzak olması vs. sorun teşkil etti mi?
Yücel Karaman: Ailem beni aldığım her kararda destekledi. Doğru kararlar aldığımı düşünüyor ve bana güveniyorlardı.
JED: İhtisas günleriniz nasıl geçti?
Yücel Karaman: Maalesef Avrupa’da Türk’lerin iyi bir imajı yoktu ve kendimi kabul ettirmek için çok çalışmam
gerekiyordu. İhtisasın ilk 2 yılı hayatımda en çok çalıştığım zaman dilimi oldu. Üniversite’nin kütüphanesindeki bütün
dergileri akşam saat 8’den gece 12’ye kadar okuyordum. Mesai bitiminde hemen kütüphaneye geçiyordum.
Asistanlığımın başından itibaren güncel makale takibi yapmaya gayret gösterdim. Bu iki yılın sonunda Üniversite beni
üniversiteye afiliye olan başka bir hastaneye göndermek istedi çünkü orada bana maaş verilecekti. Ben bunu kabul
etmedim ve üniversitenin hastanesinde ihtisasa devam ettim. Bu dönemde azimli çalışmalarım meyvesini vermeye
başladı ve diğer asistanlarla aramızda muazzam bir bilgi farkı oluştu. Hocanın sorularına cevap vererek kendisinin
dikkatini çekmeyi ve kendimi kabul ettirmeyi başarmıştım. Diğer asistan arkadaşlarımın kendilerini kabul ettirmek gibi bir
sorunları yoktu çünkü onlar zaten oralıydı. Yabancı olmam beni motive etti. İhtisasın 4. senesi bitmek üzereyken
jinekolojik endoskopi konulu bir sunum sırasında Capetown Üniversitesi bölüm başkanından 2 yıl süreyle davet edildim.
Güney Afrika’ya gitmek istedim ancak üniversite gitmemi istemedi. Ben de kabul etmesinler istediğim için bazı şartlar öne
sürdüm. (5 yıllık ihtisası 4 senede bitirmek, haftada iki gün kolorektal cerrahi bölümüne gitmek, haftada bir gün araştırma
laboratuvarında çalışmak vs.) Bunları kabul edeceklerini hiç düşünmemiştim çünkü Güney Afrika’ya gidebilmek için bu
şartları öne sürmüştüm. Bütün şartlarımı kabul ettiler ve Brüksel’de kalmaya karar verdim. 5. Yılımda buradaki eğitim
araştırmalardaki başasistan veya üniversitedeki yrd doç. ayarında bir ünvan ile devam ettim. 3. Yılımda kademik kariyer
teklifi aldım ve ekstrem cerrahi(Wertheim, PPLD gibi) yapmama müsaade etmeye başladılar. Retroperitonu ve
komplikasyonların yönetimini bilmeniz bir jinekolog olarak sizi rahatlatacaktır. 1.5 yıl sonra jinekolojik onkoloji ve pelvik
cerrahi konularında kendimi iyi bir şekilde yetiştirmiştim. Çok fazla vaka vardı ve bütün ekstrem vakalarda yönetimi
öğrenmiştim. Makale çıkarabilmek için yıllık izinlerimi araştırma laboratuvarında ya da arşivlerde geçiriyordum. Bu arada
Burdur’da 1986’da 2 aylık kısa dönem askerlik yaptım.
JED: Askerlik sonrası tekrar Belçika’ya döndünüz ve neler yaptınız?
Yücel Karaman: Avrupa’da çeşitli hastanelerde çeşitli ameliyatları görmek için birçok merkeze gittim. Leeds
Üniversitesinde onkolojik cerrahi eğitimi aldım. Bu üniversitede elektrocerrahi ile tanıştım. En büyük zevkim genel
cerrahları, vasküler cerrahları ve ürologları izlemekti. Ameliyatları izledikten sonra gidip bu ameliyatların nasıl yapıldığını
ve ameliyatlar için hangi sütür materyalleri vs. kullanıldığını yazıyor ve öğreniyordum.
JED: Genç hekimlere yurtdışı eğitimini tavsiye eder misiniz?
Yücel Karaman: İyi bir üniversitede iyi bir eğitim olması önemli ve bu şekilde olursa öneririm. O üniversitenin son sene
asistanına sorarak öğrenmek en iyi yoldur. Mesela gittiğiniz üniversitede Nobel Ödülü alan var mı? Louvain
Üniversitesi’nde Christian de Duve isminde bir araştırmacı vardı ve 80 yaşına kadar gece saat 10’lara kadar
laboratuvarda araştırma yapıyordu. Nobel ödülü aldı. Kendisi benim idollerimden birisidir. Bu tarz kişileri görmek size ayrı
bir motivasyon kaynağı oluyordu.
JED: Endoskopik Cerrahi’ye ne zaman başladınız? Bu konudaki gelişiminiz nasıl oldu?
Yücel Karaman: Asistanlığımın ilk yıllarında başladım. İlk başta tanısal L/S ve tüp ligasyonu ile başladım. 1981 yılı
civarında L/S lazer cerrahisine başladık. Dünyada uygulayan ilk ekiplerden biriydik. Lazer cerrahi termal hasarın
elektrokotere göre daha az olması(0.1 mm vs 3-4 mm) zamanla lazer cerrahisinin kullanım alanının genişlemesine neden
oldu.
JED: Ne zaman evlendiniz? İyi bir kariyer aileye zaman ayırmaya engel mi?
Yücel Karaman: Benim yetiştiğim ortamda başarılı insanların hepsi ailesini ikinci plana almıştı. Bunun doğru ya da yanlış
olması ayrı bir konudur ancak bilimde yüksek seviyelere ulaşmak o konuya zaman ayırmakla olur ve evli olan bir kişinin
zaman taksimi yapması gerekir. Akademik kariyer yapmak zordur ve evlilik yapılacaksa bu şartlara razı olacak bir eş

tercih edilmelidir. Benim çalışma tempomu kabul edecek bir bayan olmadığını düşündüğüm için belli bir süre evlilik
düşünmedim. Bilimsel ve cerrahi açıdan ilerlemek istiyordum ve belli bir seviyeye gelene kadar evlilik kurumunun buna
mani olabileceğini düşündüm. 1990 yılında Brigitte Leblanc ile evlendim, halen evliyim ve Timour, İris ve Tristan adında 3
çocuğum var.
JED Üniversiteden ne zaman ayrıldınız?
Yücel Karaman: PhD’nin 3-4. senesinde 1990 yılında ayrıldım ve yine üniversiteye afiliye olan 3 tane hastanenin
endoskopik cerrahi ve onkolojik cerrahi kısımlarında yoğun tempoda 10 yıl kadar çalıştım. Yaklaşık olarak yılda 1000
ameliyat yapıyordum. Sabah 07:00’den gece saat 10:00’lara kadar çalışıyordum. Geceleri acil obstetrik vakalara
çağırılıyordum. Üniversitede kalmak; yayın yapmak, sürekli güncellenmek öğrenmek ve öğretmek gibi manevi hazları olan
bir durum ancak o dönemde üniversiteden ayrılmanın enerjimi doğru yönlendirmek açısından benim için daha iyi
olacağına karar verdim.
JED: Türkiye’ye ne zaman ve neden döndünüz? IVF’le ilgilenmeye nasıl başladınız?
Yücel Karaman: 2000 yılında eşiminde yönlendirmesi ile ayda 1 hafta İstanbul’da çalışmaya başladım. Çünkü orada
yaptığım tek şey çalışmaktı ve sosyal hayatım yoktu. Bu çalışma sürem zamanla arttı ve şu an ayda sadece 3-4 gün
Brüksel’de çalışıyorum. Sırasıyla İstanbul Cerrahi Hastanesi, Florance Nightingale Hastanesi(Kadir Has Üniversitesi Tıp
Fakültesi ile afiliye idi), Ankara Ufuk Üniversitesi’nde çalıştım. Bu kurumların bazılarında ders anlattım bazılarında
ameliyat yaptım.
İlk olarak 1981 yılında asistanken L/S OPU yapmaya başladık. Endometriozis cerrahisi ve tuboplasti ile çok ilgili olmam
ve bu hasta grubunun yarısı gebe kalmıyordu ve tüp bebek endikasyonu olması zamanla benim tüp bebek konusuyla
ilgilenmeme neden oldu.
JED: Genç hekimlere tavsiyeleriniz nedir?
Yücel Karaman: Enerjilerini pozitif yönde kullanmaları, çekişme olan ortamlarda zaman harcamamalarını öneririm.
Traksiyona girmek insanların enerjisini ve motivasyonunu düşürür zaman kaybına neden olur. Üretkenliğinizi düşürmeyin
çekişme yerine çalışmayı tercih edin.
JED: Ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum alanında mevcut olan mesleki dernekler etkin çalışıyor mu?
Dernekler neler yapmalı?
Yücel Karaman: Türkiye’de bu alandaki derneklerin misyonlarını iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Derneklerin
yaptıkları işleri takdirle karşılıyorum. Bütün dernekler tarafından özveriyle çok iyi ve başarılı toplantılar yapılıyor. Ayrıca
derneklerin varlığı kesinlikle gerekli fakat eksik olan bir nokta var birçok dernek ve birçok aktivite var ve bu aktiviteler
arasında koordinasyon zayıflığı var. Bir merkez tarafından bu koordinasyon sağlanmalı. İnsanların ve jinekologların
zamanları çok kıymetli birbirini tekrar eden toplantılar azalırsa hem toplantıları yapan hocalar hem de toplantılara katılan
hekimler için daha iyi olacaktır. Bütün dernekler eğitime önem veren ve bilimsel seviyesi yüksek toplantılar yapılıyor.
JED: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yücel Karaman: Eğitim veren kişilerin, genç hekimlerin önünü açan vizyonlarını daima genişleten insanlar olması
Türkiye’de jinekoljinin daha ileriye gitmesini hızlandıracaktır. Böylece Türkiye’de vizyonu geniş jinekoloji hekimlerinin
yetişmesi ve daha başarılı bir jinekoloji camiası olması sağlanacaktır.
JED: Bu güzel röpörtaj için Prof. Dr. Yücel Karaman’a ve röpörtajı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Seven hocamıza teşekkür
ederiz.

DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi ve Sütür Teknikleri Kursu, BURSA

13-14 Ocak 2018 tarihinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TJOD Bursa Şubesi ile
Jinekolojik Laparoskopik ve Sütür Teknikleri Workshop’ını gerçekleştirdik. Bu toplantımızda Laparoskopik Sütür
Teknikleri Kursu, konu anlatımları, cerrahi videolar ve 6 canlı cerrahi gerçekleştirdik. İlk gün sütür kursu her zamanki
gibi çok heyecanlı geçti ve 1.gün artık geleneksel hale gelen yarışmamızla sonlandı. 2.gün ise sunumlar ile birlikte çok
farklı vakalar canlı olarak gerçekleştirildi. Prof.Dr. Fatih Şendağ; LS Endometriozis cerrahisi, Doç.Dr.Barış Mülayim ve
Doç.Dr.Erdal Sak; total laparoskopik histerektomi, Prof.Dr.Gazi Yıldırım LS myomektomi, Doç.Dr.Hasan Terzi; LS
Pektopeksi ve Doç.Dr.Taner Usta; LS Sakrokolpopeksi operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Toplantımıza
meslektaşlarımızın çok yoğun ilgisi vardı. Bu yoğun katılımı sağlayan Bursalı meslektaşlarımıza JED adına çok
teşekkür ederiz. Yenilerinde buluşmak dileğiyle...

11. TJOD Asistan Okulu

19-21 Ocak 2018 tarihinde Samsun da , 11. TJOD Asistan Okulunda, JED Laparoskopi oturumu ve Laparoskopik sutur
kursu gerçekleştirildi. JED Ailesi genç hocalarımızın da katkılarıyla daha da büyümekte. Çok başarılı geçen
toplantımızın meslektaşlarımıza faydalı olduğunu umuyoruz. Asistan arkadaşlarımız eğitmen hocalarla birlikte
Laparoskopik Sütür deneyimi kazanacaklardır. Yenilerinde görüşmek dileğiyle.

II. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu

Genç Endoskopistler Sempozyumunun İkincisini 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde yeniden Antalya’da gerçekleştireceğiz.
Tüm meslektaşlarımı “2. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu”’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bildiğiniz üzere ülkemizde gençlere kapısını sonuna kadar açan ilk dernek
bu bağlamda örnek olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle ilki çok beğenilen
Genç Endoskopistler Sempozyumunun 2.sini Şubat ayında gerçekleştireceğiz.
Birincisinde olduğu gibi ‘’Anatomi Oturumu, Komplikasyon Oturumu,
Türkiye Sütür Şampiyonası, Video Karnavalı’’ oturumları olacak.
Herkesin eşit olduğu bir platformda, deneyimlerinizi ve vakalarınızı
paylaşmak için videolarınızı getirin. Bu fırsatı kaçırmayarak yaptıklarınızı
gösterin.
Endoskopi’nin geleceği gençleri ve genç düşünen tüm meslektaşlarımızı
hedeflediğimiz 2.GEP Sempozyumu aynı ilkinde olduğu gibi ilkinden de
heyecanlı, sıradışı geçeceğinden hiç şüphemiz yok. Lütfen sempozyum
tarihimizi ajandanıza şimdiden not alın, ve BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN.

olarak

29 Haziran - 1 Temmuz 2018 - Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra
Kursu

29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Anatomi Labaratuvarında Jinekolojik
Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu gerçekleştirilecektir. Birçok meslektaşımızın ilgi göstereceğini
düşündüğümüz kursumuz da bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Laparoskopi, Histeroskopi ve Sistoskopi deneyimleri sınırlı
olan meslektaşlarımız direkt pratik yapma ve anatomik olarak zorlandıkları önemli noktaları da görme şansları olacak.
Sınırlı katılımcının faydalanabileceği bu sıradışı eğitim şölenine tüm meslektaşlarımızı davet etmek isteriz.

ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER

