
De¤erli meslektafllar›m

Hepimiz için iyi veya kötü anlar› olan 2014 y›l›n›n son ay›na girerken bu say›yla birlikte 2014 y›l›n›n son say›s›na

ulaflm›fl bulunmaktay›z. Geçti¤imiz ay TKRCD’nin ‹zmir’de yap›lan “Reoperatif Cerrahi” toplant›s›nda Kolon

ve Rektum Cerrahisi konusuna kendini adayan de¤erli hocalar›m›z› ve onlar›n

fikirlerini paylaflt›¤› çok say›da meslektafl›m›z› bir araya getirdi. Ülkemizde

konusunda bir ilk olan bu toplant›da bir ilk daha yafland›. Sempozyumda

organizasyon komitesi seçilmifl poster olarak sunulmaya de¤er görülen çal›flmalar›n

tam metinlerinin dergimizde yay›nlanmas› koflulunu getirmiflti, Gönderilen çok

say›da gelen çal›flmadan sempozyum bildiri de¤erlendirme jürisince “seçilmifl

poster” olarak sunulmas›na karar verilenlerin tam metinlerini önümüzdeki

say›lar›m›zda sizlere sunaca¤›z. Elbette ki tüm bu çabam›z siz de¤erli

meslektafllar›m›z› daha çok paylafl›mla bilgilendirmek ve sizlerin takdirlerine

lay›k olmak için. Cerrah olarak stresli bir yaflant›m›z›n oldu¤unu hepimiz biliyoruz.

Bu stresli anlar›n d›fl›nda bazen dinlenip kafam›z› boflaltt›¤›m›z zamanlarda akl›m›zdan geçenler olur ya; iflte öyle

bir anda de¤erli dostum ve meslektafl›m Prof. Dr. Tuncay Y›lmazlar’›n gönlünce yazd›klar›n› sizlerle paylaflarak

sözlerimi bitirmek istiyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla,
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KISKANIRIM
Hani flu rektum var ya, rektum…
Makata yak›n bir kar›fll›k son ba¤›rsak,
Üst, orta ve alt diye üçe ayr›l›r.
Üst taraf› kolona benzer.

K›skan›r›m buran›n tümörünü di¤erlerinden,
Yeterli kumafl›n var, mesafen uygun,
Yapars›n rezeksiyonunu rahatl›kla, di¤erlerinden farkl› olarak.
Ama orta veya alt oldu mu?
Vay cerrah›n haline……

Önce radyoterapi yapmal›s›n, radyoterapi!
Lokal kontrol sa¤las›n diye
Sonra beklersin hat›r› say›l›r bir süre
Ard›ndan yapars›n rezeksiyonu korka korka

Aman dikkatli yap bu rezeksiyonu
Yoksa kötü olur ifleme ve cinsellik fonksiyonu
Sonra Ömer’in verece¤i patoloji sonucunu beklersin merakla, heyecanla
Bir de sonuç tümörsüz gelirse, zevkten tad›na doyulmaz

Patolojik tam yan›t derler buna
Simgesini de ypT0N0 olarak belirtirler
K›skan›r›m bu yan›t› di¤erlerinden
K›skan›r›m, hatta gereksiz bir cerrahi mi yapt›k diye hay›flan›r›m.
Habr-Gama ve benzerleri gibi cerrahisiz de olur mu diye
Derin derin düflüncelere dalar›m….

Prof. Dr. Tuncay YILMAZLAR


