
Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 

Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam Destek Cihazları” 

konulu çalışma grubu toplantısı, 16 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi 

Konferans Salonu’nda yapıldı.  

Yirmi altı değerli konuşmacı ve oturum başkanının görev aldığı toplantıya, 21’i Kalp-Damar 

Cerrahisi, Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Pediatri, 61’i Göğüs Cerrahisi branşından toplam 82 

kişi katıldı. Daha önceden katılacağını bildiren, ancak İstanbul dışındaki kar muhalefeti sebebiyle son 

anda gelemeyenler de vardı. Yoğun katılım, toplantının bir sempozyum ayarında geçmesini sağladı.  

İlk oturumda Göğüs Cerrahisi’nde akciğer rezeksiyonlarında, travmada, akciğer naklinde ve 

pulmoner endarterektomide yoğun bakım hasta takibindeki özellikler ve yenilikler tartışıldı. Takip 

eden ikinci oturumda ise vücut dışı yaşam destek cihazlarının tarihçesi, türleri, endikasyonları, 

kurulumu, hasta takibi ve komplikasyonları ile ilgili bilgiler verildi.  

Öğlen yemeği lunch box şeklindeydi ve ECMO ile Novalung Türkiye Distribütörü ATS-

BİOMEDİKALİn katkılarıyla gerçekleşti. Katılımcılar bol bol sohbet ederek hasret giderdiler. Öğleden 

sonraki ilk oturumda ise, konularında uzman ve tecrübeli konuşmacılar Yenidoğanlarda ve 

Çocuklarda, ARDS tedavisinde, Kardiyak ve Kalp Cerrahisi alanlarında vücut dışı yaşam destek 

sistemlerinin kullanımı hakkında çok güzel sunumlar yaptılar. 

Daha sonraki oturumda ise Göğüs Cerrahisi ön plandaydı. Travmada, Akciğer naklinde ve 

Akciğer rezeksiyonlarında vücut dışı yaşam destek sistemlerinin yerleri örnekleriyle sunuldu. Kapanış 

oturumundaysa oldukça ilginç vaka örnekleriyle tartışma ortamı şeklinde deneyimler sergilendi. 

Toplantımız katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu kadar kalabalık bir akademik 

topluluğun bir araya gelmesini ve bilgilerini pekiştirip yeni bilgiler öğrenmelerine ön ayak olduğumuz 

için çok mutluyuz. Ancak özellikle desteklerinden dolayı derneğimizin Yönetim Kuruluna ve Sayın Prof. 

Dr. Alper Toker’e teşekkürlerimizi borç biliriz. 

 

Not: Hava muhalefeti sebebiyle toplantımıza Sayın Salih Topçu katılamadığından dolayı, haddimiz 

olmayarak onun alanına biraz bulaştık ve naçizane bir anı defteri oluşturduk. Fakat onun kadar 

profesyonel olmadığımız hemen anlaşılıyor… 

 

Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu 

Mehmet Oğuzhan Özyurtkan 

Ufuk Çobanoğlu 

Hasan Türüt 

Nurettin Yiyit 



Gökay Reyhan 

 

Hmmm ne güzel bir konu… 

 

  



Toplantı programı oldukça yoğundu… 

 

Toplantı, başkanımız Dr.Levent Elbeyli ve Dr.Alper Toker’in yönettiği oturumla başladı. 

 

 



Hastanenin büyük konferans salonu tamamen dolmuştu, geç katıldığı için ayakta kalanlar bile oldu. 

 

Akciğer nakli hastasını yoğun bakımda nasıl takip etsek?? 

 

 



Sırada ECMO’yu tanımak var… 

 

Alper Toker: Şu önemli noktaları bir not edeyim… Doçentlik sınavında sorarım:))) 

 

Öğlen arasından enstantaneler 

Burçin Çelik: Kalktım taa Samsun’dan geldim… Ama değiyor… 



Serdar Evman: Salon çok sıcak… 

 

Hastalığı yenen Gökay Reyhan artık daha sağlıklı ve zayıflamaya devam ediyor… Fakat hala gurme, en 

özel mekanlar ondan sorulur. Engin önerilerinden faydalanan Levent Cansever ve Nurettin Yiyit çok 

mutlular :)) 

 



Üçüncü oturum başlarken…. ECMO’yu çocuklarda, ARDS’de ve Kalp Cerrahisi’nde nasıl kullansak… 

 

Süreyyapaşa ekibine özel teşekkürler… Tam 12 kişiyle katıldılar ve tüm oturumlarda hazır bulundular..  

 

 

 

Dördüncü oturum… ECMO’nun göğüs cerrahisindeki yeri… 



 

 

Çalışma grubu başkanı Dr.M.Oğuzhan Özyurtkan, dünyanın travma hastalarında vücut dışı yaşam 

destek sistemlerinden nasıl faydalandığını özetledi. 

 



Kapanış oturumundan önceki kahve molası….  

 

Son oturum… Umarım bu saate kadar kalmamızı gerektirecek ilginç vakalarınız vardır… 

 

 



Göğüs Cerrahisi uzmanlığını Ankara, Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanlığını Hacettepe Üniversite’sinden 

alan Ulaş Kumbasar, pulmoner ve kardiyak travmalı hastasındaki ECMO deneyimini paylaştı. 

 

Ev sahibi hastaneden Erkan Kaba günün yıldızıydı… Sabah oturumunda ECMO komplikasyonlarını 

anlattı, şimdi de ilginç bir kanser olgusunda ECMO ile tedavisi yapılan bir postpnömonektomi 

pnömoni vakasını anlatıyor. 

 

 



Mahmut Subaşı ise bir situs intertus totalis hastasındaki akciğer nakli ve ECMo deneyimlerinden 

bahsetti… 

 

Gökay Reyhan, Nurettin Yiyit, M.Oğuzhan Özyurtkan, Ufuk Çobanoğlu ve Hasan Türüt, başkanımız 

Levent Elbeyli ile hatıra fotoğrafı çektirirken…. 

 

 

 

 

 

 


