TKRCD
14. LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
SONUÇ RAPORU

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen, 14. Laparoskopik Kolorektal
Cerrahi Kursu 27-28 Mart 2015 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve VKV Amerikan Hastanesi
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Prof.Dr. Ali Akyüz, Prof.Dr. Selman Sökmen, Prof.Dr. Dursun Buğra, Prof.Dr. Adil Baykan,
Prof.Dr. Türker Bulut, Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu, Prof.Dr. Sümer Yamaner, Prof.Dr. Oktar Asoğlu,
Doç.Dr. Emre Balık, Doç.Dr. İlker Sücüllü ve Y.Doç.Dr. Yavuz Özdemir, kurs programının oluşumu ve
hayata geçirilmesinde aktif görev aldı.
Daha önce gerçekleştirilen Laparoskopik Kolorektal Cerrahi kurslarında olduğu gibi yine yoğun
talebin olduğu kursa, çeşitli illerden 29 meslektaşımız katıldı. Covidien firması, ana sponsoru olduğu kursta
gerek salonda gerekse de ameliyathanede gerekli olan tüm desteği sağladı.
Kurs programının oluşturulması sırasında laparoskopik kolorektal cerrahideki temel bilgilerin
olabildiğince kısa ve öz olarak verilmesi hedeflendi ve zamanın büyük bir kısmının ameliyatlara ve
ameliyatlar sırasındaki tartışmalara ayrıldı. Bu kapsamda iki günde toplam dört cerrahi girişim sorunsuz
olarak gerçekleştirildi. Ameliyatlar sırasında oluşan ve oluşabilecek sorunlara nasıl çözüm bulunduğu ve
bulunabileceği canlı olarak gösterildi ve anlatıldı. Anastomoz yapılması öncesinde ve sonrasında bağırsağın
kanlanmasının kontrolü için kullanılan (indosiyanin yeşili) yeni görüntüleme tekniği kursiyerlere tanıtıldı ve
teknik hakkında detaylı bilgiler canlı uygulama ile gösterildi. Selim ve habis hastalıklardaki diseksiyon
farklılıkları üzerinde titizlik ile duruldu.
Kurs sonunda Y.Doç.Dr.Yavuz Özdemir’in yaptığı konuşmada laparoskopik kolorektal cerrahiye
başlamak için teknik altyapı ve bu kurs gibi yarı pratik, yarı teorik bilgilendirmelerin yeterli olmayacağı,
aksine cerrahların gerek kadavra çalışmaları ve gerekse yetkin merkezlerde rotasyona gelerek asistans ve
denetim altında laparoskopik kolorektal cerrahiye başlamalarının daha doğru olacağı vurgulandı.
Kursiyelerin oturumlara interaktif olarak katılımının teşvik edildiği iki günlük yoğun bir kurs sürecinin
sonunda sertifikalar dağıtılarak kurs sonlandırıldı.
İlk kez bu kursta kursiyerlere anket uygulandı. Bu ankete göre;
- Kursiyerlerin %44’ünün uzmanlık süresi 1-5 yıl arasında değişirken, %12’sinin uzmanlık süresi 16
yıldan daha uzundu,
- Kursiyerlerin % 72’si eğitim kurumlarında, %28’si devlet veya özel hastanelerde çalışmaktaydı,
- Kursiyerlerin %24’ü daha önce yine TKRCD tarafından düzenlenen laparoskopik kolorektal cerrahi
kurslarından en az bir tanesine katılmış ve aktif olarak laparoskopik kolorektal cerrahi yapan
meslektaşlarımızdı,

- Kursiyerlerin %64’ü ayda dört olgudan daha fazla kolorektal cerrahi uygularken, katılımcıların
%53’ü laparoskopik kolon cerrahisi deneyimine sahipti,
- Laparoskopik rektum cerrahisi deneyimi olan katılımcı oranı %24’dü,
-Kursa katılım amaçları irdeleğinde, aktif laparoskopik kolon cerrahisi ile uğraşan meslektaşlarımızın
deneyimlerini artırmak ve kafalarında olan sorulara çözüm bulmak olduğu anlaşılırken, diğer
meslektaşlarımızın başlangıç deneyimi kazanmak amacıyla kursa katıldıkları sonucu elde edildi.
Kursa büyük özveri ile katkıda bulunan, VKV Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Anestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistanları, ameliyathane hemşireleri ve personeline verdikleri
destek için teşekkürlerimizi sunarız.
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