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TGCD Haber Bülteni

Haber Bülteninin editörlüğünü aldığım ilk gün-
den itibaren canlı dinamik haber bülteni nasıl 
çıkarabiliriz diye çok düşündüm. Bize bu imkânı 
verenlere beğenebilecekleri kalitede bir çalış-
ma ortaya koymamız çok önemliydi. Kırk beş 
günlük bir çalışma sonrası Bültenin 2013 yılı ilk 
sayısı basıldı. 

Ocak 2013 Bültenimizi oluştururken tüm üye-
lerimizin sesi olmayı amaçladık. Üyelerimizden 
haber değerindeki faaliyetlerini bize gönder-
melerini istedik. Dergi sekretaryamıza gönde-
rilen e-postaların hemen hemen hepsini yayın-
ladık. Bundan sonraki süreç dede bize ulaşan 
ve haber değeri olan faaliyetler siz üyelerimiz-
le paylaşılacaktır. 

Göğüs cerrahisi derneğinin yeni yönetim kad-
rosu inanılmaz bir performans gösteriyor. Her 
ilde ayrı bir bilim meşalesi yakma ve uzman ar-
kadaşlarımız dahil heyecan uyandırmak için her 
yere ulaşılmaya çalışılıyor. Bu arada eksiklilker 
olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ancak yapılan fa-
aliyetlerin oluşturduğu heyecanın yanında ek-
siklikler sönük kalmaktadır. İşte siz değerli üye-
lerimize yılın ilk çeyreğinde planlanıp uygula-
nan bilimsel faaliyetleri bu sayımızda sunaca-
ğız. 2013 yılı kongremizinde çok başarılı geçe-
ceğini ümit ediyor ve sonuçlarını da sizinle pay-
laşmak istiyoruz. 

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle…

Ocak 2013 TGCD Haber Bülteni tüm üyelerimize ulaştırıldı. Üyelerimiz 

tarafından Ocak 2013 TGCD Haber Bültenimizin yeni formatı beğeniyle 

karşılandı. Gördüğümüz ilgi bundan sonraki yapacağımız çalışmalar açısından 

bize cesaret verici oldu. Bültenin oluşturulmasında en büyük desteği veren sayın 

Prof. Dr. Mustafa Yüksel’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Türk Göğüs Cerrahisi Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Yüksel dernek 
başkanı olduğu ilk günden buyana inanılmaz bir tempoyla dernek faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bu yoğunluk arasından bültenimiz için bir yazı kaleme almasını kendi-
sinden rica ettik. TGCD Haber Bülteni olarak kaleme aldığı yazı için teşekkür ede-
riz. Okuyucularımıza hitap ettiği yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz…

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek örgütlerinde bülten, üyeler arasında haberleşme, bilgi aktarımı ve tanışmanın bir aracı 
olarak kullanılmaktadır.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, şu anda elinizde bulunan bülteni Orhan Yücel arkadaşımızın büyük 
özverisi ile yayına hazırladı. İkinci sayısını siz değerli üyelerimize ulaştırdı. .

Bu bültende; üyelerimiz arasında çok farklı alanlarda yetenekleri bulunanları tanımak, tıp dışın-
da var olan dünyaya bir pencere açmayı başarmak, birbirinden farklı koşullarda çalışan arkadaş-
larımızın ürettikleri ürünlerini sizlere sunulmaktadır. Orhan Yücel arkadaşımızın hazırladığı yeni 
formatdaki ilk sayı yüksek beğeni topladı. Böylelikle biçim ve içerik olarak yüksek kalitede bir 
bülten çıkarabildiğimizi de gördük. Bundan sonra deneyim arttıkça daha iyiyi yapılabilineceğine 
inancımız da arttı.

Göğüs cerrahlarının yoğun çalışma tempoları, onların sosyal alana kısıtlı zaman ayırmalarına se-
bep oluyor. Elinize aldığınız veya internetten ulaştığınız bültenle sizlere iş ortamında farklı dün-
yalara götürmek, içinizdeki yaratıcı duyguyu ortaya çıkarmak hedeflerimiz arasında. Her türlü 
önerinize açığız. Kısıtlı ekonomik imkânlarımızla sizlere desteğe hazırız. Size bir e-mail ve tele-
fon konuşması kadar uzağız (yakınız).

Hepinize mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı diliyor, selamlarımı sunuyorum.

Haber Bülteniyle Sizleri İş Ortamında 
Farklı Dünyalara Götürmek

Prof.Dr.Mustafa Yüksel

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı
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Derneğimizin yönetim kadrosu 4 Kasım 2012 tarihinde yenilendikten kısa bir süre sonra “Stra-
tejik Planlama” toplantıları yaptı. İlki 23 Kasım 2012’de Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde, ikincisi 15 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da Yıldırım Beyazıt EA Hastanesinde ya-
pıldı. ABD başkanları, Eğitim ve İdari sorumlulardan oluşan toplam 53 kişi bu toplantılara katıl-
dı. Prof. Dr. Mustafa Yüksel’in başkanlığında yapılan toplantıda gelecekle ilgili planlama yapıl-
madan önce konuyla ilgili herkesimden imkanlar dahilinde katkısının sağlanması, planlama top-
lantısı ile bir ivme kazanılması, önceliklerin belirlenip ve hızla projelendirme düşünceleri benim-
sendi. 

Bu toplantı sonrası alınan önemli birkaç kararları maddeleyecek olursak

a. Akademi programlar ve mesleki gelişim kursları düzenlenmesi

b. Doçentlik sınav sistemi için tavsiye niteliğinde kararlar oluşturulması 

c. Yeni açılan Üniversiteler için öğretim üyesi değişim programı dahilinde hami klinikler oluştu-
rulması

d. Asistan eğitimini Board kurulu yapacak veya önerilmesi

e. Yeni asistan alımını azaltmak için sivil toplum gücü olarak tavsiyede bulunması 

f. Performans sisteminde yeni bir puanlama çalışmasının yapılabilmesi için ilgililerle görüşül-
mesi

TGCD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel’in 
Başkanlığında Yapılan Stratejik Planlama 
Toplantılarından Alıntılar
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği “Öğretim Üyesi Değişimi Programı” çerçevesinde, 31.01.2013 
Perşembe günü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nı ziyaret ettik. 
Bu programın koordinatörlerinden Bolu Abant İzzet Baysal ÜTF’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kılıçgün’le 
konuştuktan sonra İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği’nden ben, Doç.Dr. Cansel A. Öztürk ve Başasistan Op.Dr. 
A. Levent Alpay olmak üzere üç kişi sabah saat 7 civarında yola koyulduk. Yolda çay, çorba ve bö-
rekten müteşekkil bir kahvaltı molasından sonra saat 10’a doğru Düzce içinde, Düzce ÜTF Göğüs 
Cerrahisi AD öğretim üyesi Doç.Dr. Bekir Sami Karapolat bizi karşıladı. Odasında çay içip kısa 
bir soluklanmadan sonra klinikteki toplantı salonunda stajyerlerin karşısına geçtik. İlk olarak ben 
“Göğüs Cerrahisine Giriş” dersini anlattım. Bu arada Dr. Ali Kılıçgün de Bolu’dan gelerek topla-
tıya iştirak etti. Sonra Dr. Cansel Hanım “Mediasten Hastalıklarında Tanı ve Tedavi” dersini an-
lattı. Öğle arası ev sahipleri bizi Bolu Dağı yokuşundaki bir lokantada ağırlayıp ziyafet çektiler. 
Öğleden sonraki oturumda Dr. Levent Bey, “Göğüs Deformitelerinde Cerrahi ile Göğüs Cerrahi-
sinde VATS Uygulamaları”nı anlattı. Bir çay arasından sonra kapanış bölümünde ben de “Özofa-
gusun Benign ve Malign Hastalıkları”ndan bahsettim. Gün bitiminde bir stajyer bir çiçek demeti 
ile bizi şaşırttı. Toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirip herkesle vedalaştık. Saat 17’yi geçerken ve 
hava kararmaya başlarken güzel bir günün hatıraları belleğimizde, tebessüm yüzlerimizde ve ya-
ğışlı bir havanın eşliğinde yola revan olduk. Eve giderken elimiz de boş dönmeyelim diye yol üze-
rinden kabak, fındık gibi bir şeyler alıp sohbet ederek sağ salim yuvamıza, yurdumuza döndük.

Son söz olarak dernek başkanı olmadan önce de ve olduktan sonra da bu “öğretim üyesi değişim 
proğramı”nı başlatan ve sürdüren Prof.Dr. Mustafa Yüksel hocamıza, proğram koordinatörlerin-
den Dr. Ali Kılıçgün’e, Düzce ÜTF’nde bizi gün boyu misafir edip güzel bir şekilde ağırlayan Göğüs 
Cerrahisi AD Başkanı Dr. Bekir Sami Karapolat’a ve tüm yüzleri güleç, ışıl ışıl stajyerlere sevgi, 
saygı ve selamlarımı sunuyor, kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Düzce ÜTF’nde bir gün…
(Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya)
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu EACTS tarafından 27-29 Kasım 2013 tarihinde 
Windsor’da düzenlenecek “Göğüs Duvarı Hastalıkları” kursu ile ESTS tarafından 2014 yılında dü-
zenlenecek kurs için iki göğüs cerrahisi uzmanına Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından katı-
lım desteği sağlanacaktır. Kurs desteği müracaatlarının VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi es-
nasında toplanacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanması ve kurs müracaatlarının bu 
süre içerisinde devam etmesi yönünde karar alınmıştır.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi 2012-2013 sezonu üçüncü toplantısı Kartal Dr. 
Lütfi Kırdar EAH’de, 20.03.2013 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul ve Kocaeli’ndeki 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları/Klinikleri’nin bir kısmından toplam 27 kişi katıldı.

Açılış konuşmasını Şube Başkanı Dr. İrfan Yalçınkaya yaptı. Her zamanki gibi öncelikle bir önce-
ki toplantının analizini yapıp ‘şube’den haberleri’ katılımcılarla paylaştı. Mart. 2013 başında bi-
ten İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki göğüs cerrahisi asistan ve uzmanları bilgilerinin güncel-
lenmesine dair rakamları katılanlarla paylaştı. Toplam 153 kişi olduğu belirlenen şubenin faali-
yet alanında 19 kişinin e-postasının eksik olduğu düşünülürse 134 kişiye e-posta ile ulaşmış sa-
yılırız. Bu demektir ki son toplantıya bu üyelerin % 20’si katıldı. Toplantı başkanlarından birinin, 
yönetim kurulundaki iki üyenin katılmaması ve Avrupa Yakası’ndan sadece iki kişinin katıldığı dü-
şünülürse İstanbul Şubesi üyelerinin toplantıya katılım açısından durumunun hiç de iç açıcı ol-
madığı söylenebilir. Yönetim Kurulu olarak İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde dağınık ve birbiriyle 
pek de irtibatı olmayan, belki de toplantı çokluğundan yorgun düşmüş üyeleri bir de biz “yokuşa 
sürelim” diye bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. En son gönderdiğim güncellenmiş üye listesine 
bile bir üye dışında ne bir cevap, ne bir teşekkür ve ne de bir katkı geldi. Üyelerin katılmadığı, is-
teksiz ve bıkkın olduğu bir şubede, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yapabileceği bir şey yok-
tur. Her türlü mazeret üretilebilir, eleştiri getirilebilir. Hepsini anlayışla karşılarım. Ama bu ‘ahval 
ve şerait’ üzerinde herkesin kafa yorması gerekmez mi? Eğer gidişat beğenilmiyorsa ve yeter-
li bulunmuyorsa rahatlıkla bu görev, bu işi daha iyi götürebileceklere derhal gönül rızası ile dev-
redilebilir. Anlamını ve amacını kaybetmiş bir yapıyı götürmeye ve sürüklemeye çalışmanın bir 
esprisi olmadığını düşünüyorum. Bu sitemi yaptıktan sonra (ki işimi ciddiye aldığım ve bilhakkın 
yerine getirdiğime inandığım için hakkım var sitem etmeye ve sitemin de sevgiden ileri geldiği-

EACTS ve ESTS Kurslarına Katılım Desteği 

TGCD İstanbul Şubesi 2012-2013 Sezonu
Üçüncü Toplantısı Yapıldı 
(Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya)



Gü
nc

el

8

TGCD Haber Bülteni

ni not düşeyim) kaldığım yerden devam edeyim toplantı raporuna. Başkan, sağlık alanındaki ge-
lişmelere dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 2013 kongre takvimi ve toplantılara dair bil-
gileri yeniden hatırlattı. Her açılış konuşmasında olduğu gibi (belki de beyhude yere) şube üye-
lerinden beklentilerini ve şubenin hedeflerini tekrarladı. Daha sonra Dr. Hakan Kıral, “Heybelia-
da Sanatoryumunun Tarihçesi”ni fotoğraflar, bilgiler ve anılar eşliğinde nefis bir şekilde takdim 
etti. Ayrıca Dr. Erdal Taşçı, Dr. S. Salih Mehmetoğlu ve Dr. Ferzat Zonüzi, birer vaka sundu. Başta 
toplantıya ev sahipliği yapan Doç.Dr. Recep Demirhan ve ekibine, ayrıca her şeye rağmen, bütün 
zorlukları göğüsleyerek toplantıya katılan üyelerimize hassaten teşekkür ederim. 

Ülkemizde Göğüs Cerrahisi sayısı diğer uzmanlık alanlarına göre daha az sayıdadır. Ancak Gö-
ğüs cerrahisi Akademik kadrosu gün geçmiyor ki bizi onurlandıracak görevlere getirilmesin. En 
son Prof. Dr. Yener Yörük’ün rektör olması Göğüs cerrahisi camiasında büyük ilgi uyandırdı. Rek-
tör Prof. Dr. Yener Yörük’ün mesajı; 

 “Trakya Üniversitesi’nin “rektörlük makamı”na değil, kurumumuzun tüm bireylerinin katkılarıyla 
şekillenecek yeniden yapılanma, kurumsallaşma ve yükseliş sürecinde liderlik görevine başladı-
ğım bu günde, 1988 yılından beri mensubu olduğum üniversitemde edindiğim deneyim, üniver-
sitemiz şehrimiz bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda inanç ve öz-
güvenimi güçlendirmektedir. 

 Stratejik/kurumsal gelişim amaçlı atılan her olumlu adımın ve projenin takipçisi olmalıyız. Bu-
nunla beraber, daha önce yapılan yanlışlardan da ders alarak, hem çalışanlarımız hem de kamu-
oyu nezdinde yıpranmış izlenimi veren eksik ve kusurlarımızı iyileştirmeye yönelik idari ve aka-
demik önlemleri biran önce almalıyız. 

Rektör Prof. Dr. Yener Yörük’ten:
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Üniversite hastanemizin, öğretim üyelerimizin ve halkımızın güvenle ve öncelikle gitmek istedi-
ği sağlık kurumu olmasına çalışmalıyız. 

Mutlak otoriter bir yönetim sergileme zaafına düşmeden, idari ve akademik atama, yükseltme 
ve görevlendirmelerde kurumsallaşma ülküsüyle, evrensel bilimsel değerleri ve liyakati rehber 
edinmeliyiz. 

Tüm akademik ve idari personelimizin çalışma ortamlarında yaşadıkları sorunları, adil şekilde 
çözmeli ve hoşgörü, saygı esaslı olarak iç barış ve huzuru sağlamalıyız. 

Mali yönden verimlilik esasıyla, bürokrasiden, şov ve israftan kaçınan, çevre koruma ve düzen-
leme bilinci yüksek ve harcadığı her kuruşun kaynağının milletimiz olduğunu unutmadan, bunun 
hesabını verebilecek şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeliyiz. 

Yukarıda belirttiğim konularda var gücümle çalışacağıma, sizlerin karşısında ve herşeyi bilen, 
duyan ve görenin huzurunda söz veriyorum. 

Arif Nihat Asya “Edirne Destanı “nın sonunda şöyle seslenir; 

Biz geldik gideriz, doğacaklara 

Edirne’de doğmak arzusu gelir 

Edirne’de doğmak kadar, Edirne’de olmak, Trakya Üniversitesi mensubu olmak da anlamlı. Bu 
anlamı daha ileriye götürmek, arzuya çevirmek için yeni dönemde el birliği ile çalışmamız gerek-
liliğini unutmamalıyız. 

Bu duygularla katılımınız için içtenlikle teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”
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17 Nisan 2012 tarihinde hunharca katledilen meslektaşımız Op.Dr. Ersin Arslan’ın anısını yaşat-
mak amacıyla, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Gaziantep Şubesi tarafından 17 Nisan 2013 tari-
hinde “Pediatrik Göğüs Cerrahisi Mini Sempozyumu” düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahin-
bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda gerçekleştirilen toplantıya katılım çok 
yüksek oldu. 

Dr. Ersin Arslan’ı Unutamadık

7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresinde yurt 
dışından gelen misafirlere refakat edilecek

Bir haftadan daha az bir zamanın kaldığı 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde bu yıl çok sayıda bir-
birinden değerli yurt dışından davet edilen hocalarımız görev alacaklardır. Kendi alanlarında çok ba-
şarılı olan bu hocalarımıza kongre süresince genç meslektaşlarımızı, uzmanlarımızı ve yeni öğretim 
üyesi olmuş hocalarımızı eşlik edecekler.
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Prof. Dr. Mustafa Yüksel’e 
iki konferans için SCTS davet
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Yüksel, göğüs duvarı deformiteleri konusun-
da yaptığı çalışmaları ve bilimsel katkıları sunmak üzere, Büyük Britanya ve İrlanda Kardiyotora-
sik Cerrahi Derneği “Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and İreland -SCTS” nin 
17-19 Mart 2013 yıllık Kongresi’ne “Konjenital Göğüs Duvarı Deformiteleri” ve “Pektus Ekskava-
tumda Minimal İnvaziv Onarım” konularında iki konferans vermek üzere davet edilmiştir.

Kongreye 450’ye yakın Göğüs cerrahı ve Kalp-Damar cerrahı katılmıştır. İngilterenin Londra-
ya bağlı Brighton adlı tatil beldesinde gerçekleştirilen toplantıya Dr. Mustafa Yüksel’den başka 
Fransa’dan Philippe Dartevelle, Jean-Marie Whilm, Gilbert Massart ve Danimarkadan Hans Pile-
gard davetli olarak katılımıştır.



Gü
nc

el

12

TGCD Haber Bülteni

6-9 Şubat 2013 tarihleri arasında Mısır Assuit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Minimal İnvaziv 
Cerrahi (VATS) eğitimi verildi.

 Doç.Dr.Şeyda Örs Kaya, Op.Dr.Kenan Can Ceylan ve Hem. Münevver Ulutaş’dan oluşan 3 kişilik 
bir ekiple Mısır’a giderek,  Assuit Üniversitesi’nde kapalı akciğer ameliyatlarının önemini anlat-
mak için kapalı (VATS) ameliyatları tanıtan bir workshop yaptılar. 

Doç.Dr.Şeyda Örs Kaya ve Doç.Dr.Cemal Asım Kutlu Challenges in Pulmonary Practice adlı bir 
konferansta yaklaşık 200 kişilik bir doktor katılımcı tarafından ilgiyle izlenen “VATS Lobectomy” 
ve ‘’ T4 Resections’’ konulu  konuşmalarını yaptılar. Daha sonra Assiut Üniversitesi’ne bağlı has-
tanede ameliyatlar yapılarak, pratik eğitim veren Mısır ekibi çalışmalarını başarıyla tamamladı-
lar. Üniversite yetkilileri bu eğitimi almak üzere, Nisan 2013’te bir doktorlarını İzmir’e gönderme 
kararı aldıklarını belirterek, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Ayrıca konferansa Kahire’den katılan hocasının önerisiyle bir Filistinli cerrahta VATS eğitimi için 
İzmir’e gelmek üzere başvuruda bulunmuştur. 

Türk Göğüs Cerrahisinin benzer çalışmalarla bölge ülkelerindeki tanıtımı ülkemizin kısa sürede 
bir eğitim merkezi haline gelmesini sağlayabilir ve prestijimizi arttırabilir düşüncesindeyiz.

Mısır’da VATS Eğitimi

	  

	  



Bi
lim

se
l F

aa
liy

et
le

r

13

TGCD Haber Bülteni

23 -25 Mart 2013 tarihleri arasında Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Türk Toraks Derneği Batı 
Karadeniz şubesinin ortaklaşa düzenlediği “Solunum Acilleri” kursu, Gazelle Resort Otelde yapıl-
dı. Kurs Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Der-
neği ve TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım 
Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Göğüs 
Cerrahisi’nde Anestezi ve Yoğun Bakım Kursu” 
01.03.2013 tarihinde Süreyyapaşa Göğüs Hasta-
lıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’de gerçekleştirildi.

Süreyyapaşa EAH Başhekimi Doç. Dr. İrfan 
Yalçınkaya’nın açılış konuşmasından sonra Göğüs 
Cerrahisi’nde anestezi ile ilgili sunumları yapıldı. 
Dr. Nilüfer Coşkun’nun 15 günlük süreyle gönül-
lü olarak çalışmak için gittiği Somali ile ilgili izle-
nimlerini fotoğraflar eşliğinde kursiyerlerle pay-
laştı. Kursun diğer oturumlarında, invaziv ve no-
ninvaziv mekanik ventilasyon konularında pra-
tik yapıldı. Kursa 39 kişi katıldı. Konuşmacılar ve 
cerrahi blokda çalışan hekimler dışında üç asis-
tan göğüs hastalıkları kliniğimizden, sekiz uzman 
ise İstanbul’daki çeşitli hastanelerden ve bir uz-
man da Urfa’daki bir hastaneden kursiyer olarak 
programa iştirak etti.

 “Solunum Acilleri Kursu” yapıldı

“Göğüs Cerrahisi’nde Anestezi ve Yoğun Bakım 
Kursu” Süreyyapaşa EAH’de gerçekleştirildi
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“Travma tüm yaş gruplarını kapsar ve bu tehdit herkes için geçerlidir” ifadesi travmanın yaygın-
lığını en açık şekilde anlatmaktadır. Belki de bu yüzden travmayı ne kadar konuşsak, tecrübele-
rimizi paylaşsak ve tartışsak azdır. 

Genç erişkin nüfusun en sık ölüm nedenini oluşturmakta olan travma, insanlığın var oluşundan 
buyana görülmektedir, ancak son yıllarda trafik kazaları, iş kazaları ve şiddet olaylarının artma-
sı nedeniyle sıklığı da artmaktadır. Toraks travmaları, kafa ve ekstremite travmalarından son-
ra üçüncü sırada yer almaktadır, önemli hayati organların etkilenmesi ve kardiyo-respiratuar 
sistem dinamiğinin bozulması nedeniyle diğer sistemleri de etkileyen ve acil müdahale gerekti-
ren yaralanmalardır. Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks travmalarına bağlı ölümler %25 yer 
kaplar. Doğru tanı ve uygun cerrahi yaklaşım ile morbidite ve mortalite azaltılabilir. 

Bu kapsamda Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö-
ğüs Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından 01-Haziran-2013 tarihinde düzenlenecek olan “Toraks 
Travma Sempozyumu” toraks travmalarının multidisipliner olarak değerlendirileceği yoğun bir 
içeriğe sahip. Sempozyumun öğrenim hedefi ve amacı; Göğüs cerrahisi ailemizden çok değer-
li hocalarımızın hemen her gün karşılaşabileceğimiz farklı toraks travmaları olgularını tecrübe-
lerini de ekleyerek sunması ve bizlere yol gösterici olması, acil tıp ve radyoloji anabilim dalları-
nın değerli öğretim üyelerinin sunumlarının bilgilerimize katkı sağlaması, adli tıp anabilim dalı 
değerli öğretim üyelerinin sunumlarının ise toraks travmalarına adli gözle ve beklide en az bil-
diğimiz açıdan bakmamıza yardımcı olması olarak belirlenmiştir. Ispartada buluşmak ümidiyle.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, İzmir Şubesi’nin 22 Mart 2013’te Dr. Suat Seren Göğüs Hastalık-
ları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesinde Prof. Dr. Morihito Okada’nın katılımı ile düzenlediği “Hib-
rit Rezeksiyon Cerrahisi” konulu çalıştayı yapıldı.

“Toraks Travma Sempozyumu” 
01 Haziran 2013’de Isparta’da
 (Yrd. Doç. Dr. Rasih YAZKAN)

Hibrit Rezeksiyon Cerrahisi
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VII. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi esnasında 25 Nisan 2013 tarihinde “Göğüs Cerrahisinde Sı-
nırda Cerrahinin Püf Noktaları Kursu” düzenlenecektir. Kurstaki 16 konuşmanın 5’i yurt dışından 
davet edilen konuşmacılar tarafından yapılacaktır.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğer Kanseri Toplantısı 11 Mayıs 2013 tarihinde Marmara Üni-
versitesi Pendik Hastanesi Konferans Salonunda on-line soru ve cevap şeklinde yapılacaktır.
Moderatörlüğünü Prof.Dr. Mustafa Yüksel’in yaptığı proğramda; EBUS artık mediastinoskopi-
nin yerini aldı mı? (Prof.Dr. Erdoğan Çetinkaya), operasyon kararı için PET-CT yeterli mi? (Prof.
Dr. Kerim Sönmezoğlu), Hücre tanısı olmadan cerrahi doğru mu? (Prof.Dr. Hasan Batırel), Akci-
ğer kanserinde endobronşiyal tedaviler ne kadar doğru? Kimlere uygulanmalı? (Doç.Dr. Levent 
Dalar), Akciğer kanserinde VATS rezeksiyon her hastaya uygulanmalı mı? (Prof.Dr. Alper Toker), 
Robotik cerrahi diğer cerrahilere gerçekten üstün mü? (Prof.Dr. Şükrü Dilege) ve Erken evre ak-
ciğer kanserinde stereotaksik radyoterapi cerrahinin yerini tutar mı? (Prof.Dr. Sedat Koca) gibi 
konulara değinilecek. 

 “Göğüs Cerrahisinde Sınırda Cerrahinin 
Püf Noktaları Kursu”

“Akciğer Kanserinde Merak Edilen Sorular” 
konulu toplantı on-line yapılacak
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2013 Yılı Kongre Takvimi

2013 Yılı Panel/Toplantı Takvimi

KONGRE PANEL VE TOPLANTI 

2013 YILI KONGRE TAKVİMİ 

KONGRE ADI TARİH YER DEADLİNE 

ESTS 2013  
(21st European Conference on General 
Thoracic Surgery 
Birmingham, UK) 

26 – 29 MAYIS 2013 BİRMİNGHAM 
İNGİLTERE 

* 

IASLC 2013 
(15. world conference on lung cancer) 

27 – 30 EKİM 2013  SYDNEY 
AVUSTURALYA 

21 HAZİRAN 2013 

ERS 2013 (ERS annual congress 
2013) 
 

7 – 11 SEPTEMBER 
 

BARCELONA / İSPANYA * 

GÖĞÜS CERRAHİSİ  
7.  ULUSAL  KONGRESİ 

25-28 NİSAN  2013  KERVANSARAY OTEL 
ANTALYA / LARA   

* 

APSR 2013 11-14 NOVEMBER 2013 YOKOHAMA, JAPONYA * 

AATS 2013   4 – 8 MAYIS 
 2013 

MİNNEAPOLİS, MN, USA * 

TÜSAD 2013 
(35. Tüsad ulusal kongresi) 

2-6 EKİM 2013 ÇEŞME / İZMİR * 

EACTS 2013 5 – 9 OCTOBER 2013 VİYANA 
AVUSTURYA 

* 

 

  

Panel / Toplantı Yer Tarih
Farklı Bakış İle Yeniden VATS İstanbul Florence Nightingale Has-

tanesi
10 Mayıs 2013

Akciğer Kanserinde Merak Edilen 
Sorular

Marmara Üniversitesi Pendik Hasta-
nesi Konferans Salonu

11 Mayıs 2013

TGCD Toraks Travma Sempozyumu Süleyman Demirel Ünv. Tıp F. Göğüs 
Cerrahisi AD

1 Haziran 2013

TGCD Bahar Toplantısı Asya  Termal Otel Pamukçu / 
Balıkesir

 8 Haziran 2013
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Hastanın insani değerlerine saygı gösterilmesi, ziyaretçi ve refakat-
çi bulundurma talebi hastaların en temel hakları arasında sayılabilir. 
Tedavi talebinde bulunan hastalarımız insan olmanın gereği hasta ol-
duğu ve tedavi gördüğü dönemde yakınlarının desteğini hissetmek is-
ter. İhtiyaçların sevdikleri tarafından koşulsuz karşılanması onu haya-
ta bağlar. Verilen tedaviye uyumunu kolaylaştırır ve tedavinin daha et-
kili olmasını sağlar. Bu nedenle hastaların özellikle ziyaretçi ve refa-

katçi bulundurma talebi göz ardı edilmemelidir. 

İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve kabul edilebilir taleplere olumlu cevap verilmesi sadece 
insani değil aynı zamanda kanuni bir zorunluluktur. Bu hukuki haklar kanun ve yönetmeliklerle 
aşağıdaki gibi sınırları çizilmiştir.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı hasta hakları yönetmeliğinin 38. maddesin-
de ele alınmıştır. Bu maddede:

“Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hak-
kına sahiptir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüz-
lü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun şe-
kilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, 
hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz konusu ise, bekletilmenin 
sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır gereken her türlü hijyenik şartların sağ-
lanması, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf edilmesi esastır. Gerekti-
ğinde, bu hususlar hasta tarafından talep konusu yapılabilir.

Hasta ziyaretçilerin kabul edilmesi, kurum ve kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde ger-
çekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.”

Ayrıca insani değere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı Bali Bildirgesi’nde de şu hüküm vasıta-
sıyla yer almaktadır.

“Tüm tıbbi bakım ve eğitim sürecinde hastanın onuruna ve özel yaşamına onun kültür ve değer-
leri göz önüne alınarak saygı gösterilmelidir.”

Yine Amsterdam Bildirgesi’nde ise ;”Hastalar, tanı, tedavi ve bakımları sırasında saygı görme, 
kültür ve değerlerine uygun şekilde davranılma hakkına sahiptir.

Hastaların bakım ve tedavileri süresince arkadaşları, akrabaları ve aileleri tarafından destek-
leme ve her zaman manevi destek ve yol gösterme hakları vardır. “ hükümleri ile ele alınmıştır. 

Hastaların bir diğer hakkı olan refakatçi bulundurma hakkı Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 40. 
Maddesinde yer almaktadır. “Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere mev-
zuatın ve kurum imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumlarının gerektirdiği ölçüde, te-
daviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler sağlık kurum ve kuru-
luşunun çalışma ve usul ve esaslarını gösteren mevzuata ayrıca düzenlenir.”

Orhan Yücel, GATA, Ankara

Hasta İnsani Değerlerine Saygı Gösterilmesi,
Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı
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Tıbbın yanında hobi diyebileceğimiz bir uğraşıyla ilgilenmek bizi hem zinde tuta-
cak ve hemde hayattan kopmamızı engelleyecektir. Mesleğimizi tüm yoğunluy-
la yaşarken kültür ve sanatla ilgili bir uğraşımızın olması hepimizin arzuladığı bir 
gerçektir. Müzikle ilgisini hobi olarak gören Dr. Çağatay Çetinkaya müzikle nasıl 
tanıştığını ve daha fazlasını bize aktardı. Sizlerle bu söyleşiyi paylaşmak istiyo-
ruz. 

(O.Y. Orhan Yücel / Ç.Ç. Çağatay Çetinkaya)

• O.Y.;Müziğe ilginiz nasıl başladı?
Ç.Ç.:Müziğe ilgim 2 abimin müziğe olan ilgisiyle orantılı olarak çocukluk yaşlarımda başladı. Ço-
cukluğumda abim müzik eşliğinde hayali bir gitarı çalarken bende arka tarafında hayali bir ba-
teriyi çalardım. Bazen hayali gitarı bende elime alırdım tabi

• O.Y.;Ailede başka sanatçı varmı? Onların ilgi nasıl başlamış?
Ç.Ç.;Büyük abim org ile ilgilendi. 12-13 yaşından beri org çalıyor. O dönemlerde dayım bir yan-
dan müteahhitlik yaparken bir yandan hobi olarak org çalıp yakınlarını eğlendirip kendi düğünle-
rimize renk katıyordu. Abimin ilgisi de dayımı gördükçe arttı tabi 

• O.Y.;Başka enstrüman da çalıyor musunuz?
Ç.Ç.;Aslında ben müziğe çocukken hayali olarak yaptığım işi gerçeğe dönüştürmek için bateri ile 
başladım. Tabi orta okulda müzik derslerinde çalmamız için zorunlu tutulduğumuz ve benim bir 
türlü çalmayı beceremediğim flüdü saymazsak. Benim en büyük hayalim baterist olarak bir kon-
ser verebilmekti. Ben de üniversite 1.sınıfta bateri dersi almaya karar verdim. Öğrendikçe daha 
büyük zevk aldım. Halen baterinin yeri benim için çok ayrıdır.

• O.Y.;Profesyonel çalışma hayatınız oldu mu?
Ç.Ç.;Profesyonel çalışma hayatı sayılmaz belki ama bateristlik yaptığım yıllarda bir müzik grubu-
muz vardı. Stüdyoya gidip sürekli çalışmalarımız olurdu. 

• O.Y.;Hem tıp, hem müzik! Nasıl yürütüyorsunuz?
Ç.Ç.;Tıp fakültesinin ilk yıllarında bir şekilde götürebiliyordum. Ama 4.sınıfa geçince dersler ağır-
laştığı için müzik grubumdan ayrılmak zorunda kaldım. Sürekli çalışma yapamazdım o yoğunluk-
ta. Ayrıldıktan sonra tek başıma icra edebileceğim başka bir müzik aletine yöneldim. Gitar… En 
azından boş olduğum zamanlarda kafamın boşalmasına yardımcı olabilecek bir aletti gitar. Üni-
versite yıllarında ve pratisyen hekimlik yıllarımda hep yanımdaydı gitarım.
Asistan hekimlik yıllarımda biraz sekteye uğrasa da elimden geldiğince yürütmeye çalışıyorum

• O.Y.;Müzik için düzenli provalarınız oluyor mu?
Ç.Ç.;Yapabilmeyi isterdim ama şu zamanlarda düzenli provalarım yoğunluk nedeniyle maalesef 
olamıyor. Ancak yan flüt çalan nişanlımla keyifli düetlerimiz oluyor arada tabi

• O.Y.;Şu anda tercih yapın deseler Müzik mi, Tıp mı ? Neden?
Ç.Ç.;Şu an tercih yapsam yine tıp ile ilgilenip hobi olarak müzik yapardım. Meslek olarak müzik 
tercih etmezdim. Doktorluğun insana verdiği haz herşeye değer bence. 

Dr. Çetinkaya “Müzikle uğraşmam yaptığım işin 
stresini almaya yardımcı oluyor”
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• O.Y.;Müzikle uğraşmanız mesleğinizi nasıl etkiliyor?
Ç.Ç.;Müzikle uğraşmam yaptığım yoğun stresli işin stresini almaya yardımcı oluyor. Eve geldi-
ğimde yarım saat de olsa çalıp söylemek bana iyi geliyor.

• O.Y.;Siz ne tür müzik dinliyorsunuz?
Ç.Ç.;Biraz klasik olacak ama ben her tür müziği dinlerim. Ağırlıklı olarak rock müzik dinlerim. Ama 
kulağıma hoş gelen pop müzik, halk müziği, arabesk, klasik müzik dinlerim. Sadece hip-hop mü-
zik tarzına pek alışamadım. 

• O.Y.;İlk konserinizi anlatır mısınız?
Ç.Ç.;İlk konserimi Yalova’ da baterist olarak verdim. Yani çocukluk hayalime eriştiğim andı. Çok 
heyecanlıydım. Kurduğumuz müzik grubuyla vereceğimiz ilk konserdi. Çalışmalarımızı yapmıştık. 
Yaklaşık 12-13 şarkılık bir repertuar yapmıştık. Direc-T grubunun ilk çıktığı zamanlardı. Ondan 2 
şarkı koymuştuk. Ben günlerce hazırlanmıştım. Bir amfi tiyatroda konser verecektim. Ailem tri-
bündeki yerini almıştı. Çok heyecanlıydım ama ilk şarkıyla beraber heyecanım azalmıştı. Direc-T 
in hasret şarkısını seyirci çok beğenip sonunda tekrar çaldırmıştı. İlk konser olduğu için bir çok 
hatamız vardı. Ama ben gerçekten mutluluktan uçuyordum.

• O.Y.;Enstruman çalmayı öğrenmek isteyen meslektaşlarımıza önerileriniz ne olur?
Ç.Ç.;Öncelikle şunu söyleyebilirim bu işin yaşı yok. Günde 1 saat çalışarak 3 ayda çok rahat ken-
dini tatmin edecek kadar gitar çalabilirler. Özellikle yaptığımız işin aşırı stresinden dolayı mes-
lektaşlarımız bu stresten biraz olsun kaçmayı bu şekilde başarabilirler. Herkesin zevki farklıdır. 
Kimisinin gitara ilgisi vardır, kimisinin yan flüde. Hangi biri olursa olsun insanın hayatında bir 
nota olması insanın ufkunu genişletir, ikili insan ilişkilerini bir üst seviyeye yükseltir, hayata fark-
lı bir açıdan bakmamızı sağlar.

• O.Y.;Müzikle tedavi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ç.Ç.;Müzik sesiyle insanın tanışması anne karnında başlar, annelerimizin söylediği ninniyle de-
vam eder. Müziğin tedavide kullanılmasıyla gerçekten çok efektif sonuçlar alındığını biliyorum. 
Özellikle depresyon tedavisinde kullanıldığını biliyorum. Stresi azaltmaya yönelik sağ beyin ön 
bölgesinde aktivasyonu artışı, Haz veren olaylar karşısında sol beyin ön bölgesinde aktivasyon 
artışı meydana gelir. O yüzden uzman kontrolünde doğru müzik seçimi ile müzik tedavisi önü-
müzdeki yıllarda daha da çok kullanılabilir diye düşünüyorum.
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TGCD Haber Bülteninin bu sayısının kültür sanat sayfasının bir diğer konuğu 
Edirne’den sayın Op. Dr. Selçuk Köse. Köse’ye ailesi tarafından sekiz yaşından iti-
baren müzik sevgisi aşılanmış. Müzikle tedavi konusunda dikkat çeken tespitleri 
olan Köse “Sanırım bu konuda en somut kanıtların olduğu bir şehirde yaşıyorum, 
Edirne Yıldırım Bayezit külliyesinde yer alan sağlık müzesinde orta çağlarda psiki-
yatri hastalarının müzikle nasıl tedavi edildiğini gösteren birçok belge sunulmak-
ta ve bu konuyla ilgili çeşitli görsel ve işitsel örnekler sergilenmektedir. Ben de es-
kiden beri özellikle insan psikolojisi üzerinde müziğin etkili olduğunu düşünmek-
teyim” diyor. Müzik alanında iddialı olduğunu hissettiğimiz Köse ile ilgili söyleşi-
mizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Müziğe ilginiz nasıl başladı?
• İlk kez 8 yaşındayken babamın bana aldığı mandolin ile müzik derslerine başladım, daha sonra 
12 yasında da gitar dersleri aldım ve o zamanlardan beri müzikten hiç kopmadım.

Ailede başka sanatçı var mı? Onların ilgi nasıl başlamış?
• Hiç göremediğim rahmetli dayımın amatör olarak ud ve cümbüş çaldığını söylerler, yani bir da-
yıya çekme durumu mevcut.

Başka enstrüman da çalıyor musunuz?
• Bazen arkadaşlarla bir araya geldiğimizde çok iyi düzeyde olmamakla birlikte saz, ud ve tar ça-
lıyorum. Ama benim düşüncem tek bir enstrümanda kendini geliştirebilmek olduğundan diğerle-
rini sadece amatör düzeyde elime alıyorum.

Profesyonel çalışma hayatınız oldu mu?
• Yıllarca bir çok mekanda profesyonel olarak sahne aldığım oldu, artık sadece özel konserlerde 
çalıyorum ve evde kayıt çalışmaları yapıyorum.

Edirne’den Sayın Op. Dr. Selçuk Köse 
Sekiz Yaşından İtibaren Müzikle Aktif Uğraşmış
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Hem tıp, hem müzik! Nasıl yürütüyorsunuz?
• İkisi birbirini tamamlıyor aslında, yorucu bir çalışma gününün sonunda benim dinlenme yönte-
mim müzik olmuştur her zaman, tabi profesyonelce uğraşıldığında biraz farklı oluyor, ikinci bir iş 
için fazladan zaman ve efor harcamak yorucu ve biraz da hobi olmaktan çıkıyor o zaman.

Müzik için düzenli provalarınız oluyor mu?
• Elimden geldiğince her gün en az bir saat flamenko gitar repertuarı için çalışmaktayım, konser 
programım varsa bu süre 3 katına çıkabiliyor.

Şu anda tercih yapın deseler Müzik mi, Tıp mı ? Neden?
• Bugün seçim yapmak zorunda kalsam müziği seçerim, sebebi ise çok sevmeme rağmen hekim-
liğin artık ülkemizde en zor mesleklerden biri haline getirildiği, saygınlığının giderek örselendiği, 
bilime önem verilmemesi hepimizin malumu. Giderek birçok hekimde bu nedenle tükenmişlik ya-
şanmakta ve iş değişikliği söylemleri artmaktadır maalesef.

Müzikle uğraşmanız mesleğinizi nasıl etkiliyor?
• Müzikle uğraşmam hekimlik mesleğinde beni her zaman olumlu etkilemiştir, daha huzurlu ve 
sakin bir psikoloji sağladığı muhakkak, ayrıca sosyal olarak da olumlu yanlar oluşturarak iletişim 
kurmayı kolaylaştırdığını düşünüyorum.

Siz ne tür müzik dinliyorsunuz?
• Son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalıştığım için klasik flamenkoyu biraz daha yoğun dinle-
mekle birlikte benim için bir felsefe niteliğinde olan rock ve blues müziğini her zaman zevkle din-
lemiş ve çalmışımdır. Bunların dışında klasik batı müziğinden türkülere kadar müziğin her türlü-
sünü dinlemekteyim. Tabi her ne kadar istemesem de benim müzik dinlemem çoğu zaman daha 
teknik bir şekilde oluyor, şarkı içindeki enstrümanların ayrıntılarına kapılabiliyorum.

İlk konserinizi anlatır mısınız?
• İlk konserimi ilkokuldayken vermiştim gerçekten büyük bir heyecandı sahneye çıkmak. Klişe bir 
söz olmasına rağmen gerçekten her sahneye çıkışımda hala heyecan duymaktayım, sanırım bu 
dinleyiciye her zaman iyi bir şey sunma kaygısından ileri geliyor. Bu nedenle konserlerde dinleyi-
cinin reaksiyonunu da ayrıca hep takip ederim.

Enstruman çalmayı öğrenmek isteyen meslektaşlarımıza önerileriniz ne olur?
• Enstrüman çalmak veya gitar dersi konusunda bir çok kişi bana sorduğunda ben de onlara ön-
celikle belli bir yaştan sonra enstrüman çalmanın hobi amaçlı olabileceğini ama onun da hakkı-
nı verebilmek için de öncelikle enstrümanı sevmenin ve çok çalışmanın gerekli olduğunu belir-
ti yorum.

Müzikle tedavi konusunda ne düşünüyorsunuz?
• Sanırım bu konuda en somut kanıtların olduğu bir şehirde yaşıyorum, Edirne Yıldırım Bayezit 
külliyesinde yer alan sağlık müzesinde orta çağlarda psikiyatri hastalarının müzikle nasıl tedavi 
edildiğini gösteren bir çok belge sunulmakta ve bu konuyla ilgili çeşitli görsel ve işitsel örnekler 
sergilenmektedir. Ben de eskiden beri özellikle insan psikolojisi üzerinde müziğin etkili olduğunu 
düşünmekteyim. Yalnız şu farkla her müzik insanı iyi yönde etkilemeyebilir, tam tersi kötü etkiler 
yaratarak karamsarlığa ve ajitasyona da sürükleyebilir. Bu nedenle herkese iyi, kaliteli müzikten 
ödün vermemelerini öneriyorum.
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Stresli bir meslek olan doktorluk ve üzerine binen cerrahi stres eklenince insan stresini atacak 
bir uğraşı arıyor. Bu uğraşı zaman içerisinde derinleşebiliyor ve tutku halini alabiliyor. İşte tam 
bu nedenden ötürü de bu durumu açıklayacak güzel bir söylenti vardır halk arasında. Tıp fakülte-
sinden ara sıra doktor çıkar. Kimi zaman bu söylem doğru da çıkabilmekte, kişi yaptığı işle anıl-
maya başlamakta ve sonradan doktor olduğu anlaşılmakta. İşin bu kısmını bir kenara bıraka-
cak olursak çoğumuzun stres atmak için uğraşıları vardır. Kimimiz futbol, kimimiz basketbol gibi 
grup halinde sportif faaliyetlerde bulunurken kimimizde jogging gibi bireysel sportif faaliyetler-
le uğraşırız. Bazılarımız müzikle uğraşır bazılarımız ise fotoğrafçılıkla. Ben farklı olarak motosik-
let ile ve onunla yakın çevremde küçük gezintiler yaparak stresimi atmaya çalışıyorum. Bu tutku 
nasıl başladı derseniz herşey o sabah vizitinden sonra oldu.

Bir gün sabah hasta viziti bitmiş toplantı odasında literatür saati için herkes toplanıyordu. İçeri 
girdiğimde motosiklet üzerine bir muhabbetin döndüğüne kulak misafiri oldum. Daha sonra mu-
habbete katıldığımda ve sohbet derinleştiğinde klinik doçentimizden birinin motosiklet aldığını 
öğrendim. Bu sohbetten sonra çocukluğumdan beri ara ara aksiyon potansiyeli oluşturacak im-
pulslara neden olan ancak bir türlü eşik değeri geçemediği için bir sonuç alamadığım motosik-
let tutkum yeniden gelişmeye başladı. Kısa bir süre sonra klinik hocalarımızdan birinin yine mo-
tosiklet almasıyla içimdeki ateş söndürülemez bir hal almaya başladı. Ancak önümde bir sorun 
vardı. Acaba öncelikle eşim, sonrasında da ailenin diğerleri bu konuda ne düşünürdü? Bu konu 
çözülmesi gereken önemli bir durumdu. Çevremde motosikleti çok seven ve hatta aldıktan sonra 
iadelere kadar giden durumlar vardı. Bu konuyu kafamda yapılandırıyor ve çıkış yolu arıyordum. 
Bir hafta sonu eşimle alışverişi bitirip eve dönüş yolundaydık ki motosiklet mağazasının yakının-
dan geçtiğimizi fark ederek uğramaya karar verdik. Mağazada bir saate yakın kaldık ve çıktığı-
mızda giriş model bir motosikletin kaporasını vermiştik. Satış görevlisi birkaç gün düşünebile-
ceğimizi ve vazgeçmemiz halinde kaporayı iade edebileceğimizi ifade etti. Motosikleti aldığım o 
yaz güneşli havaları hiç kaçırmadım. Tabiki güvenlik önlemleri en üst safada. ilk motorumu yak-
laşık dört yıl kullandım. Bu esnada ekipmanlarımı toparlama imkanım olmuş ve motosiklet üze-
rinde tecrübem artmıştı. Artık ilk göz ağrım bana küçük geliyordu. Gerekli literatür taramasının 
ardından alacağım motosikleti belirledim ve finansal kaynakları oluşturup yeni motosikletimi al-
dım. Motosikletin tatlı homurtusu, pratikliği, sürüş keyfi ve üzerindeyken yaşanılan tarif edilmez 
duygular benim için ve konuştuğum diğer motosikletçi arkadaşlar için vazgeçilmez bir duygu. 

Göğüs cerrahisi camiasının biraraya geldiği kongre ve toplantılarda yapmış olduğum ikili görüş-
melerde bazı meslektaş abi ve hocalarımızın da motosiklet kullandığını duymam beni sevindirdi.

Tüm meslektaşlarıma ve motosiklet severlere kazasız sürüşler dilerim…

Bir tutkunun anatomisi... 
(Sezai Çubuk, GATA, Ankara)
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Akciğer transplantasyonu son dönem akciğer hastalığının hayat kurtarıcı en önemli tedavi se-
çeneklerinden biridir. Ancak transplantasyonun da karşılaşılan en önemli sorun uygun doku ye-
tersizliğidir. Beyin ölümü gerçekleşmiş donörlerin ancak % 15-20 si akciğer donörü olabilmek-
tedir. Sayının bu denli kısıtlı olması akciğer naklinde en önemli sorunlardan birisidir. Bu soruna 
çözüm üretebilmek amacıyla canlıdan tek lob transferi, genişletilmiş donör seçim kriterlerinin 
uygulanması veya split-akciğer transplantasyonu gibi farklı stratejiler uygulanmıştır. Ancak bu 
yöntemlerin hiç birisi donör havuzu yetersizliği sorununa kalıcı bir çözüm getirmemiştir. Bu ne-
denle mevcut donörlerden daha efektif faydalanma fikri ortaya çıkmış ve bunu sağlamak ama-
cıyla Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) sistemi geliştirilmiştir. 

“Ex Vivo Lung Perfusion” (EVLP) klasik donör seçimi kriterleri ile değerlendirildiğin de uygun ola-
rak kabul edilmeyen akciğerlerin tekrar değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Klasik se-
çim kriterleri ile uygun olmadığı düşünülen akciğerlerin bir kısmının bu yöntem ile kazanılması 
amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda EVLP sonrası gerçekleştirilen transplantasyonlar ile ilk 
değerlendirmede uygun kabul edilerek nakledilen akciğerlerle yapılan transplantasyonlar arasın-
da survey açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 

EVLP sonrası ilk başarılı akciğer transplantasyonu 2001 yılında Steen ve arkadaşları tarafından 
yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren farklı merkezlerde 2 ayrı protokol halinde EVLP uygulanma-
ya başlanmıştır. Steen’in ardından bir çok merkezce EVLP ile ilgili çalışmalar yapılmış ve siste-
min etkinliği teyit edilmiştir. Şu an 2 merkezce oluşturulan 2 metod yaygın olarak kabul görmek-
tedir; Bunlardan birincisi Lund diğeri ise Toronto protokolüdür. Toronto’ da yapılan çalışmalar-
da EVLP ile ilgili özgün bir protokol oluşturulmuştur. Steen tarafından tariflenen sisteme Toron-
to grubu tarafından bazı eklemeler yapılmıştır. Toronto grubu fizyolojik vücut sıcaklığında, dü-
sük ventilasyon/perfüzyon stresi oluşturan ve 12 saat gibi uzun bir süre uygulanan bir strate-
ji geliştirmişlerdir. 

Ex Vivo Akciğer Perfüzyonu Sistemi “Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP)”

Sistemin başlıca bileşenleri:

1) Santifüj pompası: perfüzat solüsyonunu gaz değişimi membranına pompalar

2)Isı düzenleyici

Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) 
(Hakan Işık, GATA, Ankara)
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3) Lökosit filtresi

4) Oksijenatör

5) Deoksijenatör

6) Akım ve ölçüm dedektörü

EVLP sistemlerinde başlangıç noktası soğuk olarak transport edilen akciğerlerdir. Akciğerler to-
raksı demonstre edecek şekilde hazırlanmış steril fanusa yerleştirilir ve akciğerin ekspansiyonu 
sağlanır. Trakea entübe edilir, arter ve venler ise kanüle edilir. Santrifüj pompası vasıtası ile per-
füzat solusyonunun sirküle edilmesine başlanır. Bu işlemlerin ardından Perfüzat solusyonu yak-
laşık 30-45 dakikada normal vücut ısına yükseltilir. Isıtma esnasında pulmoner vasküler endoltel 
son derecede hassas durumdadır ve hasarlanmasını önlemek için basınç fizyolojik kabul edilebi-
lecek en alt sınırda tutulmalıdır. Perfüzat ısısı 30 üzerine çıktığında ventilasyona başlanır. Ven-
tilasyonda dakikada 3 ml\kg ile başlanır ısının artışı ile koordineli olarak bu miktar artırılır ve 6 
ml\kg’a ulaşılır. Ventilasyonda atelektazik alanları açmak için PEEP uygulanmalıdır ve dakikalık 
solunum sayısı 5-20 düzeyinde tutulur. Volüm: 7 ml/kg Frekans: 7 solunum/dakika Oksijen: %21 
PEEP: 5 cmH2O olması idealdir.

Gaz akışı 32 C de başlatılır, gaz bileşeni Lund protokolünde CO2: %7 ve N2: %93 Toronto proto-
kolünde ise CO2 : %8, O2 : %6, ve N2 : %86. Bu gaz akışı 2 amaca hizmet eder; birincisi bu sa-
yede perfüzat solusyonun pH ve pCO2 dengelenir ikincisi ise düşük oksijen konsantrasyon saye-
sinde perfüzat solusyon deoksijenize edilir. Lund ve Toronto protokolleri arasındanki diğer fark 
ise uygulama süresidir. Lund protokolünde 2 saat gibi kısa bir süre uygulanırken Toronto proto-
kolünde bu süre ortalama 4-6 saat olmakla ile birlikte hayvan modellerinde bu sürenin 12 saate 
kadar çıkarılabileceği bildirilmiştir. 

EVLP Sürecinde Akciğerin Değerlendirilmesi

Pulmoner arteriyel basınç, akış oranı, dinamik kompliyans ve küçük hava yolu direnci gibi değiş-
kenler sıklıkla organın durumu açısından marker olarak kullanılmaktadır.

Kan gazları değerlendirme sırasında greft oksijenizasyon kapasitesi hakkında ek bilgi sunar. De-
ğerlendirme sırasında ardışık saatlik ölçümler yapılır. Bu ölçümlerden önce 5 dakika süre ile kur-
tarma manevrası uygulanır. Bu manevra esnasına PEEP: 15 mmHg tidal volüm: 6-8 ml/kg , FiO2: 
%100 Post inspiratuar basınç: 30 cmH2O olacak şekilde uygulanır. ; Pulmoner Vasküler rezis-
tans, dinamik kompliasns ve Peak İnspiratuar basınçta % 15 ten fazla artış olması ve pO2/FiO2 
< 350 mmHg olması durumunda organın transplasntasyon için uygun olmadığı değerlendirilir. 
Kurtarma manevrası sırasında gerek görülmesi durumunda bronkoskobik incelemede yapılabil-
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mektedir. Glukoz tüketimi ve laktat üretimi gibi metabolik parametrelerin EVLP sırasında organ 
kalitesini belirlemenize yardımcı olabilecek değişkenler olabileceğide öne sürülmüştür. Bazı ya-
zarlar EVLP sırasında laktat düzeylerinde artış olduğunu ve bunun organ kalitesi açısından ne-
gatif bir belirteç olabileceğini bildirmişlerdir. Ancak bu artışın bir re-sirkülasyon sisteminde nor-
mal pulmoner glukoz metabolizması sonucu olabileceği düşünülmektedir bu nedenle laktat dü-
zeyi yüksekliğinin ex-vivo perfüze akciğer transplantasyonu sonrası olumsuz klinik sonuçlar ile 
ilişkili bulunmamıştır. 

Sonuç

Dünyada bir çok merkez tarafından farklı protokollerle olsada EVLP çalışmaları yapılmış ve ce-
saret verici sonuçlar elde edilmiştir. İlk olarak Steen ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır ve 
onların ardından ilk kısa süreli EVLP (66-121 dakika ortalama 89 dakika) sonrası transplantas-
yon uygulamaları yapılmıştır. Bu olgularda 30 günlük surveyin % 100 olduğu değerlendirilmiş-
tir. EVLP grubu ile ilk etapta kabul edilerek transplantasyon uygulanan grup arasında; mekanik 
ventilasyon süresi, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) süresi ve toplam hastanede kalış süreleri arasın-
da anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. 

Akciğer transplantasyonu ülkemizde son birkaç yılda uygulanmaya başlanmış ve bu kısa sürede 
büyük ilerleme kaydedilmiş bir prosedürdür. Transplantasyon protokolünün tam anlamıyla yer-
leştiği ve yoğun bir şekilde nakil yapılan merkezlerde donör havuzu yetersizliği en önemli sorun 
konumunda olup EVLP yüz güldürücü sonuçları ile en önemli destek noktasıdır. Yakın gelecekte 
akciğer transplantasyonu ülkemizde bir çok merkezde rutin olarak yapılabilen bir operasyon ha-
line geleceği öngörülmektedir. Bu dönemde, EVLP tüm merkezler için vazgeçilmez uygulama sa-
hası olacaktır.

 LUND PROTOKOLÜ TORONTO PROTOKOLÜ

AKIM

 Hedef %100 Kardiyak output % 40 Kardiyak output

 Başlangıç perfüzyon 100 ml/dakika 150 ml/dakika

VENTİLASYON

 Mod Volum kontrol Volum kontrol

 VT 5-7 ml/kg 7 ml/kg

 Frekans 20 solunum / dakika 7 solunum / dakika

 PEEP 5 cm H2O 5 cm H2O

 FiO2 % 50 % 21

 Ventilasyon başlangıcı 32 C 32 C

BASINÇ

 Pulmoner arter < 20 mmHg < 15 mmHg

 Sol atrium 0mmHg  

SICAKLIK

 Perfüzyon başlangıcı 25 C 25 C

 Evalüasyon başlangıcı 37 C 37 C

PERFÜZAT   

 Perfüzat solusyonu Steen solüsyonu + kırmızı hücreler (Htc %14) Steen solüsyonu

 Perfüzyon süresi 2 saate kadar 12 saate kadar


