
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 

II.  Enfeksiyon ve Nütrisyon Okulu Sonuç Raporu 

 II. Enfeksiyon ve Nütrisyon Okulu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. 

MESEM salonunda gerçekleştirildi.  Okula ülkenin değişik merkezlerinden gelen 28 katılımcı iştirak 

etti. Ayrıca okulun bilimsel programı EKMUD tarafından desteklendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi AD.’da okuldan fiziksel ve bilimsel desteklerini esirgemediler. 

 Okulda 6 eğitmen EKMUD’tan olmak üzere toplam 22 konularının uzmanı eğitmen görev aldı. Okul 

bilimsel yönden zengin içeriğiyle iki günde gerçekleştirildi. Konular cerrahi hastalarda ve özellikle 

kolorektal cerrahi hastalarında sıkça görülen malnütrisyonun sebepleri ve çözüm yolları konusunda 

üç panel halinde eğitim verdi.  

Nütrisyon alanında, malnütrisyon nasıl olur, verilme endikasyonları kolorektal cerrahide malnütrisyon 

sıklığı gibi temel konuların yanı sıra, günümüzde artık sıkça karşılaştığımız intestinal yetmezlik, 

sarkopeni,  kanser hastalarında insülin direnci gibi Genel Cerrahların formal eğitimlerinde olmayan 

konular hakkında paneller konuldu. Öte yandan sepsiste malnütrisyonun önemi ve tedavisi, 

immünonütrisyon gibi her cerrahın bilgi sahibi olması gereken konular pekiştirildi. 

Öte yandan, okulun diğer ayağı olan enfeksiyon konusunda da temel konular olarak kabul edilen 

kolorektal cerrahide proflaksi, kateterizasyona bağlı oluşan enfeksiyonların yönetimi, kolorektal 

cerrahide sık karşılaştığımız yara yeri enfeksiyonlarında yönetim gibi temel konularla başlandı. 

Akabinde,  intra-abdominal enfeksiyonlar, abdominal kompartıman sendromu, Clostridum difficile 

enfeksiyonları gibi daha profesyonel konularla devam edildi.  Diğer yandan ameliyathane 

sterilizasyonunda cerrahın davranışlarının enfeksiyona katkısı, sıklıkla karşılaşılan enterokutanöz 

fistüllerde yönetim, sepsite yönetim gibi pratik konular da detaylı olarak irdelendi.  Bütün bu konular 

üzerinde 4 panel yapıldı ve bilimsel yönden oldukça ileri bir performans sergilendi. 

İki gün süren bu süreçte kursiyerlerin ilgisi hiç azalmadı ve konular şevk ile takip edildi.  

Okulun en önemli bölümlerinde bir de olgu sunumlarıydı. Olgular interaktif bir şekilde sunuldu ve 

kursiyerlerden büyük ilgi gördü. Olgulara çok geniş zaman ayrılmış olmasına rağmen katılım ve 

tartışmalara yetmediği saptandı. Böylece teorik olarak konuşulan konular geniş bir şekilde olgular 

üzerinden pratiğe aktarılmış oldu. 

Her yönüyle ilgi gören bir kurs oldu. Genel Cerrahların ve Kolorektal Cerrahların formal eğitiminde 

olmayan bir çok konunun irdelendiği bu okulun belli aralıklarla tekrarlanmasının yararlı olduğu 

kanısındayım. 
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