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A

ylık gastroenteroloji toplantıları benim asistanlık yaptığım yıllardan bu yana muntazam olarak yapılmakta,
Eskiden her ay gastroenteroloji kliniği olan bir hastanede yapılırdı. Ülkemizde gelişmekte olan gastroenterolojinin geleneği de oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu uygulamayı
hocaların yurtdışından getirdiğini düşünüyorum. Bu toplantılar Gastroenteroloji Derneği’nin patronajında gerçekleştiriliyordu. Zaman içinde, bu toplantıların bilimsel seviyesi arttıkça, toplantılara ilgi de artmıştır. Böylece Ankara’daki kliniklerarası araştırma ve uygulamadaki yarış da hızlandı. Ankara,
Türkiye’de modern gastroenterolojinin doğduğu şehir olduğundan buradaki uygulamalar İstanbul ve İzmir’den de izlenmekteydi. Büyük şehirler arasında da rekabet yoktu desek
yalan olur. Bu rekabettir ki ülkemizde gastroenterolojiyi hız-

la geliştirmiştir. Rekabet arttıkça klinikler de toplantılara çok
ciddi hazırlanıyorlardı. Toplantılarda yapılacak sunumlar önceden bildirildiği için, katılımcılar da sunumlar konusunda
okuyarak geldiklerinden tartışmalar da üst düzeyde olmaya
başlamıştı. Araştırma ve ilginç olgu sunumları Ankara toplantılarının klasiği olmuştu. Bu toplantılar farklı hastanelerin ev
sahipliğinde o hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilirdi. Toplantılar Cumartesi dâhil olmak üzere haftanın farklı
günlerinde yapılmak zorunda kalınmıştır. Zaman içinde toplantılar gündüz yapılırken sonra akşam toplantısı şeklinde
düzenlendi. Ülkedeki ekonomik koşullara paralel olarak bu
toplantılar 5 yıldız otellerde, akşamları yapılmaya başlandı.
Toplantı sonrasında da yemek verilir oldu.
Şimdi TGD Genel Merkezi’nde, yani kendi evimizde yapılıyor. Günlerden de Perşembe’de karar kılındı. Elli yıldır muntazam yapılan bu Ankara toplantılarının devamı sağlanırsa
Ankara gastroenterolojide farklılığını korumuş olur. Benzer
toplantıların İstanbul ve İzmir’de de yapıldığını duydum. Formatı nedir bilemem. İzmir’li hocalarımız yazarlarsa o şehirdeki gastroenterolojik yaşamı da öğrenmiş oluruz.
TGD’nin Tıp Fakültesi bulunan tüm şehirlerde şube açarak
benzer toplantıların gerçekleştirilmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Böylece sindirim sistemi cerrahları, patolog, radyolog ve pediatrik gastroenterologların bir araya getirilmesi sağlanmış olacaktır.
Bu toplantıların hem hekimlere hem de hastalara sınırsız yararları vardır. Bu konuyla TGD ilgilenmelidir. Bu ülkede herkes sorumlu olduğu işle değil de, sorumlu olmadığı işle meş-
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gul olmayı bir hüner sayıyor. Tüm üniversite şehirlerinde bu
toplantılar gerçekleştirilirse ülkemiz de bilimde yarışta hızlanır. Bu toplantılarda araştırma ve ilginç olgu sunumlarına öncelik verilmelidir. Ayrıca uygulamadaki yenilikler de gündeme getirilmelidir. Başka şehirlerden misafir konuşmacı da davet edilebilir. Her zaman farklı bir yüzün, farklı bir sesin motivasyon yaratılmasında yararı vardır.
Bir ülkede araştırma geleneği gelişmezse ne demokrasi ne de
üniversiter yaşam gelişir. Toplantılarda yapılan tartışmalar
kaydedilmelidir. Bu tutanaklar tarihi bir vesika olarak saklanmalıdır. Batı dünyasındaki yeni buluşlar ilk önce bu tip bilimsel toplantılarda sunulmaktadır.
Bu tip toplantılara sindirim sistemi cerrahları, radyolog, patolog, pediatrik gastroenterolog, moleküler biyologların da katılımını sağlamak için onları da ilgilendiren sunumlara programda yer vermeye çalışılmalıdır.
Dernek binamız gerçekten sanatsal özellikleri de olan çok
güzel bir yapı. Fakat hala konferans salonunun tamamlanmaması büyük eksiklik, Dernek başkanı bu konuya süratle çözüm üretmelidir.
Aylık toplantılara bazı öğretim üyeleri ve bazı gruplar nedense katılmıyorlar. Çok ilginçtir ki bazı klinikler de yalnız kendi
toplantılarına katılmaktadır. Bu tablo sağlıklı bir görünümü
ortaya koymamaktadır. Benim kanımca toplantılara katılımda
yaşanan sıkıntıların nedenleri;
1. Bazıları toplantıya katılmaktan sıkılıyor.
2. Toplantıya katılımın maddi getirisi yok.
3. Bazıları her şeyi bildiğinden katılmanın mantıklı bir iş olmadığını düşünüyor.
4. Bazıları yeni bilgilerin baş ağrısına yol açtığını düşünüyor.
5. Bu toplantıların yapılmasını anlamsız bulanlar var.
6. Türk Gastroenteroloji Derneği’ne karşı tavırlı olanlar
farklı görüşleri nedeniyle muhalif olduklarından baltalama hareketi içinde kalmak istiyorlar.
7. Türk Gastroenteroloji Derneği’ne siyaseten tavır koyanlar, her kurumu ele geçirilecek kale zannediyorlar.
8. Zaman paradır, bu nedenle toplantıya ayıracak zamanı olmayanlar var.

Bu toplantılar;
1. Klinikler ve şehirlerarası yarışa zemin hazırlar.
2. Kliniklerde bilimsel ve dinamik bir hava yaratırlar.
3. Hekimleri güncel bilgilerle donanımlı hale getirir.
4. Gastroenteroloji asistanları olgu sunumu hazırlamayı,
tartışmayı burada öğrenir. Bu tip toplantılarda bulunmak,
sunum yapmak, eğitim programlarında yer alır.
5. Yeni buluşların sunumuna ve onanmasına imkân verir.
6. Araştırmacıların tartışmalardan edindikleri bilgilerle ufukları genişler.
24 Şubat 2011 günü saat 18.00’de Dernek binasında Hacettepe
Gastroenteroloji Kliniğince yapılan ev sahipliği çok başarılı idi.
Çünkü 5 sunumdan üçü gastroenteroloji kliniğinden (Tanıda
Enteroskopinin Yeri, İdiopatik Portal Hipertansiyon, Gebeliğin
Üçüncü Trimestrinde Akut Karaciğer Yetmezliği; Tanınız Nedir?), biri pediatrik gastroenterolojiden (Kronik Granülamatöz Hastalık Zemininde İnflamatuvar Barsak Hastalığı) diğeri
de Radyoloji’den (Portal Hipertansiyonların Tedavisinde TIPS
ve DIPS’in önemi). Bu program nedeniyle Hacettepe’den katılım yüksek iken diğer kliniklerden düşüktü. İlginç olan asistan ve yeni doçentlerin katılım oranı çok düşük. Son yıllarda
belirgin hale gelen bu sorunun çözümü için bir formül gerekiyor. Özellikle asistanların, radyologların, pediatrik gastroenterologların, sindirim sistemi cerrahlarının, patolog ve
moleküler biyoloji ile uğraşanların da katılımını sağlamak için
bir formül bulmak gerekmektedir. Benim önerim programın
hazırlanması, sunumların güzel yapılması yanı sıra programın
bir hafta önce bildirilmesidir. Toplantıdan birkaç gün önce
davet edileceklerin birkaç kez haberdar edilmesi de yerinde
olur. Ülkemizde ilgisizliğin yanı sıra yaygın bir duyarsızlık da
dikkati çekmektedir.
Son önerim tartışmalara gençlerin katılmasını sağlamak. Yaşlı hocaların ise soru ve tartışmalara fırsatı gençlere vermesini
öneriyorum. Aksi takdirde gençler kendilerini ifade edemediklerinden bu toplantılara katılmak istemeyebilirler.
Ankara’daki eğitim kurumlarının bu toplantı geleneğini yaşatmak için ellerinden gelen çabayı göstererek Türk Gastroenteroloji Derneği’ne yardımcı olmaları umuduyla.

“Gerçeği söylersen peşinden yalnız gölgen gelir; yalan söylersen kâinat peşinden koşar”
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