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Değerli Meslektaşlarım,

Bültenimizin Ağustos sayısında sizi 1-5 Mayıs 2019 da ger-

çekleşecek olan 12. Hepatoloji kongresine davet ediyoruz. Bu 

sayıda DDW 2018 ardından izlenimlerini sayın Prof Dr Yücel 

Üstündağ bizimle paylaştı, kendisine bu güzel yazısı için çok 

teşekkür ederim.

Sizlerin Kurban Bayramını da en içten dileklerimle kutlarken, 

sağlık esenlikler ve yazı uğurlarken yeni akademik yılın hepimi-

ze başarı ve huzur getirmesini dilerim.

Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR

EDİTÖRDEN

Sayın Meslektaşlarım, 

12. Hepatoloji Kongresi 1-5 Mayıs 2019 tarihinde Antalya’da 

gerçekleştirilecektir. Günümüzde çok hızlı ivme ile gelişmele-

rin olduğu hepatoloji alanında Türk Karaciğer Araştırmaları 

Derneği’nin en önemli faaliyeti olan kongremizin bilimsel açı-

dan en yüksek düzeyde olması, siz değerli katılımcılar için  son 

yenilikleri aktarabilmek ve çok verimli bir toplantı olabilmesi 

için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Düzenleme ku-

rulumuz ile 2.Ağustos  da İstanbul’da ilk toplantımızı yaptık. 

Düzenleme kurulunda görev alan hocalarımızın  çok enerjik 

ve hevesli olması kongremizin de başarılı geçeceğinin belirtisi 

olup size en iyi şekilde bir kongre hazırlamak için tüm şartları 

zorlayacağız. Bu kongremizde çok değerli hocalarımız ve yurt 

dışından konusunun uzmanı değerli bilim insanları görev ala-

cak, pratik konular yanında karaciğer hastalıklarındaki neden 

niçin patogenez konuları son gelişmeler ışığında aktarılacaktır. 

Mezuniyet sonrası kursumuz ve karaciğer transplantasyon  ve 

moleküler-hücresel hepatoloji kursları kaçırmamanız gereken 
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lar, ilginç olgu ve  bildiri sunumu tartışmaları ile hepatolojideki 

son yenilikleri çalışmaları  öğrenebileceğiniz  kongremize sizi  

TKAD ve düzenleme kurulu adına davet etmekten büyük mut-

luluk ve gurur duymaktayım. Kongremiz aktif katılımınız ile 

değer bulacaktır. Katkı  ve önerilerinize her zaman açığız.

Sevgi ve saygılarımla

TKAD ve 12. Hepatoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Adına

12.Hepatoloji Kongre Başkanı

Prof Dr. Fulya Günşar 

faydalı ve yüksek düzeyde kurslar olacaktır. Kongremizin web 

sayfasına da http://www.ulusalhepatoloji2019.org/  adre-

sinden ulaşabilirsiniz. Hem ülkemizdeki bilimsel faaliyetlerin 

gelişimi hem de akademik kariyerde daha da önem kazanan 

sözlü sunumlara bu kongrede daha fazla yer verilecektir. Bu 

nedenle araştırmalarınızı, kongre tarihimizi de dikkate alarak 

çalışmalarınızı yoğunlaştırmanızı  bu bilim şöleninde bizlerle 

paylaşmanızı arzu ediyoruz. Değerli çalışmalarınız için çok gü-

zel ödüllerimiz olacaktır. 

Antalya’nın en güzel mevsiminde, güzel bir ortamda hem se-

nenin yorgunluğunu atıp hem de aktif bir şekilde, konferans-
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beni bu tür duygulara itmişti kanımca… Diğer günlerde ben 

‘ASGE’nin devam eden kursuna ve öğlen profesörle yapılan 

toplantılara katıldım. Öğle arası özgün toplantılardan 2 tanesi 

‘anatomi değişikliğinde ERCP ve EUS bazlı ilginç tanılı hastala-

ra yaklaşım’ konularına yöneldim… Bu toplantılarda Amerikalı 

uzmanlarla yaklaşım tarzımızın çok benzediğini ve genel ola-

rak ortak bir yolda hareket ettiğimiz izlenimi aldım. Bu duru-

mun belki de Türk tıbbına daha çok Amerikan literatürünün 

hakim olması veya dünya tıbbına olan Amerikan  hakimiyetin-

den kaynaklanabileceği aklıma geldi. Bu toplantı süreci içinde 

diğer dikkat ettiğim noktalardan biride, diğer meslektaşları-

mın aynı olguya sundukları farklı bakış açılarının bana ne ka-

dar faydalı olduğu ve eğitimim için ne kadar zorunlu olduğu 

düşüncesine kapılmamdı. Sağolsun bizimkiler… 

Sergi bölümündeki firma standlarında günlük hasta pratiği-

mizde faydalı olabilecek ürünleri görmek imkanı oldu. Yeni 

çıkan veya çıkacak olan sarf malzemelerin bizlere, oldukça 

bilgili firma temsilcileri tarafından tanıltılması oldukça hoş idi. 

Boston scientific firmasınca kolonik ESD de bizlerinde kulla-

nabileceği basit bir robotik cihazın videosunu seyredip, bu ci-

Bu yıl DDW 1-6 Haziran tarihlerinde ABD’de Washington DC 

de yapıldı. Çok eğitici AGA kursuyla başlayan programın ilk 

konusu maalesef benim katılamadığım ‘advances in imaging 

of Pancreatic diseases’ idi.  Akabinde olan AGA kurs konula-

rının oldukça eğitici ve verimli olduğunu görüp, için için AGA 

kurs kaydı yaptırmadığım için kendime gün boyu kızıp dur-

dum. Aynı gün Allahtan ‘ASGE hands on’ da ileri endoskopi 

uygulamalarına katılacağım için biraz avuntum vardı. Ancak, 

ASGE hands on da katılımcı sayısının çok olması, kişi başına 

domuz midesinde yapılan uygulama süresini çok kısalttığı için 

bu ‘hands on’ uygulama benim için ‘hands off’ olunca, gü-

nüm kendi adıma, için için hayıflanarak geçti. AGA’da kaçırdı-

ğım ‘advances in dx and management of Barret esophagus’, 

‘caring for IBD’, ‘adverse events in IBD’ konuları yerine  AS-

GE’de olan ‘advances in management of GI diseaseas’ sean-

sına geçte olsa katılarak avundum. Öğleyin başlayan AASLD 

kurs programında ‘acute liver failure and artificial liver support 

…, alcoholic liver diseases, gut liver axis, NAFLD, HCV cure…, 

Transplantation,  HBV epidemiology gibi ….hepatologların il-

gisini çekebilecek konular vardı. Bu programa dahil olanlardan 

öğrendiğim, güncel bilgilerin tartışıldığı,  konuşmacıların işin 

ehli kendi konularında deneyimli kişiler olduğu ve oldukça ve-

rimli geçtiği şeklinde idi. Ben kişisel olarak ASGE kursunun aynı 

özellikleri taşımadığını, geçen yıllara göre biraz daha sönük ol-

duğunu düşünmekteydim. Ancak bu kurs da olgu bağımlı ya-

pılan tartışmaların bana faydası olduğu ve bilgi ve tecrübeme 

katkıda bulunduğunu hissettim.  Toplantıların en önemli kısmı 

ise herhalde soru cevap kısmı olup, bende bu toplantılarda 

anlamadığım hususları  veya merak ettiklerimi ‘soruşarak’ bey-

nimde netleştirmeye çalıştım. Bu noktada ufakta olsa, katılım-

cılara /kendime bir katkım olduğunu düşünmekteyim. Bu yıl 

ilerleyen kurs programında ben, ASGE’nin en çok ‘advanced 

colonic mukozal  resection’ teknikleri ile ilgili olan sunumları-

na katıldım.  Bazı arkadaşlarım, pankreatik nekroz yönetimini 

tercih etti. İlerleyen saatlerdeki AGA da ‘case based sessions’ 

ları pisi pisine kaçırdık vallahi… Akşama doğru kurs biterken, 

gastroenterolojiye olan sevgi ve merakı ileri düzeyde biri ola-

rak, bir ara klonlansamda programlara aynı anda katılabilsem 

diye düşündüğüm oluyordu. Çünkü konular o kadar güzel ve 

çeşitli olup, geniş bir bilgi birikimini hap şeklinde alıyor olmak, 

Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ

DDW 2018’in Ardından;
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Biliyorsunuz ki her yıl DDW de son gün yapılan endoskopi 

video sunumları ve uluslararası şampiyonluk sunumları ben-

ce bu yıl biraz kötüydü. Hınca hınç dolu olan bu toplantıların 

çoğu bölümünde hiç bir yaratıcılık ve hüner içermeyen sunum-

lar gördüğümü hatırlatmak isterim. Bu yönden biraz hayal kı-

rıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum.

Sonuç itibari ile bazı hayal kırıklıklarım dışında, genel olarak 

oldukça motivasyonlu bir toplantı olduğunu, kariyerimin ve 

eğitimim bu aşamasında bana ve tüm meslektaşlarıma olduk-

ça katkıları olduğunu hissettiğim iyi bir DDW geçirdiğimi dü-

şünüyorum. Buna katkıda bulunan herkese, özellikle değerli 

meslektaşlarıma, sunumları bizimle paylaşan tüm bilim adam-

larına, sponsor firmalara, sabırlı aileme ve her şeyi onlardan 

öğrendiğimiz hastalarıma şükranlarımı sunarım. 

 Saygılarımla….

haza sahip olmanın hayalini kurduğumu hatırlatmak isterim. 

Hem eksibisyon bölümünde,  hem poster salonunda aslında 

bayağı bir vakit geçirdik. Burada çeşitli kişilerin oral poster su-

numlarına ve 2 farklı günde ise bir Alman diğeri Suriye orjinli 

Amerikalı olan Michel Kahaleh’in yaptığı sunumlara katılıp, 

küçük küçük sorularla toplantının en azından kendim için in-

teraktif olmasını sağladım. Sevgili arkadaşım ve tam bir DDW 

müptelası olan Prof. Dr. Orhan Tarçin’la beraber, 2005-2006 

yılında itibaren tanıştığımız ortak Amerikalı ve diğer yabancı 

gastroenterologlar ile sohbet etme imkanı benim için ayrı bir 

zevk kaynağı olmuştur. Bu sohbetlerin bir amacı da çoğu çok 

önemli kliniklerde rol alan bu bireylerin tecrübe ve birikimlerin-

den ulusal toplantılarımızda yararlanma imkanının sağlanması 

ve iletişimin korunmasıydı. Bu arada bizim dergimizin standı-

na giderek orada bulunan arkadaşlarımızla sohbet edebilmek, 

dergimizin tanıtımını DDW’de görmek, bizim için çok gurur 

verici ve hoş bir anı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu fikrin 

kaynağına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
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Steteskopun Gelisimi
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Biraz da Gülelim...


