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Dr. Sedat DALBAYRAK

Değerli Meslektaşlarım,
Grubumuz bünyesinde canlı ameliyatlarla cerrahi tekniklerin
anlatıldığı toplantılara 23-24 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen Ankara
Spinal Günleri’nde, Doç. Dr. Ali Dalgıç’ın öncülüğünde başladık.
Son 20 yılda tüm cerrahi disiplinlerde olduğu gibi, spinal cerrahide
de minimal invazif yaklaşımlar popüler hale gelmektedir. Bunun başlıca
sebebi, daha az doku hasarı ve daha kısa hastanede kalıştır. Bununla
beraber minimal invaziv yaklaşımların kendilerine has teknik ve püf
noktaları vardır. Bu amaçla 7 Şubat 2014 tarihinde Ümraniye Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde gerçekleştirmeyi planladığımız kursta, lomber
cerrahide uygulanan son minimal invaziv yöntemler, canlı olarak
gösterildiği gibi, teorik anlamda da bilgilendirme yapılacaktır.
Ev sahipliğini ve moderatörlüğünü Sayın Prof. Dr. Sait Naderi’nin
yapacağı bu kursa katılarak, lomber endoskopik diskektomi, lumbosakral
ağrı girişimleri ve epiduroskopi ile perkütan ve robotik spinal cerrahi
konusundaki bilgileriniz güncellenecektir.
Daha eğitici ve öğretici olabileceğini düşündüğümüz cerrahi uygulamalı toplantılara ve kadavra anatomi çalıştaylarına sizlerin talepleri doğrultusunda daha fazla yer vermeyi çalışacağız. Katılım ve desteklerinizi
bekliyoruz.
Saygılarımla
Doç. Dr. Sedat DALBAYRAK
TNDer SPSCG Yönetim Kurulu Başkanı
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Dr. Özkan ATEŞ

Esencan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Değerli meslektaşlarım,
Bültenimizin bu sayısını öncelikle TNDer Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubunun
(SPSCG) kısa bir sunusu sonrası uluslararası spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili
derneklerin tanıtımına ayırdık. Belli başlı spinal derneklerin tanıtımı, üyelik şartları, bu
derneklerin yaptığı toplantıları bültenimizin bu sayısında bulabileceksiniz. Bu derneklerin
tanıtımından gerek üyelerimizin gerekse de SPSCG’nin uluslar arası dernekler ile
ilişkilerinin gelişimi amaçlanmıştır.
Ayrıca bu bültende 2013 faaliyet raporu ile birlikte 2014 yılı toplantı takvimini de
bulabileceksiniz
Saygılarımla
Prof. Dr. Özkan Ateş
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Tamer Tunçkale1, Özkan Ateş2
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Türk Nöroşİrürjİ Derneğİ
Spİnal ve Perİferİk Sİnİr Cerrahİsİ Grubu
(TNDer SPSCG)

Prof. Dr Mehmet Zileli ve Prof. Dr. Ali Fahir Özer
önderliğinde 02.12.1995 tarihinde İstanbul Harbiye’de
yapılan ilk toplantı ile TNDer Spinal Grubu ilk yönetim kurulu resmen çalışmalarına başlatmıştır.
Grubun amacı nörolojik cerrahların spinal cerrahi
ve periferik sinir cerrahisi konusundaki eğitimini ve
bilgilendirilmesini sağlamak, klinik, anatomik ve
deneysel çalışmalarını, çok merkezli araştırmalarını
koordine etmek ve desteklemektir. Spinal cerrahi
ve periferik sinir cerrahisinin ulusal ve uluslararası
gelişimini yakından izleyerek yöntem ve politikalar
üretmek, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemektir. Türk Nörolojik Cerrahlarının
spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili klinik ve
araştırma aktivitelerinin artırılması ve kompleks spinal
cerrahi ile uğraşan tüm nörolojik cerrahları bu grup
içinde toplamayı, bilgi ve deneyimlerini birbirlerine
iletmeleri amaçlanmaktadır.
Grup kurulduğundan bu yana 16 sempozyum,
9 yaz okulu, değişik şehirlerde 22 yerel toplantı
düzenlemiş olup 14 adet kitap yayınlamıştır. Yılda 4
kez yayınlanan bülten sayesinde şimdiye kadar 61 kez
üyeleriyle buluşmuştur.
Spinal ve periferik sinir cerrahisi konularına
özel ilgi duyan, bu konudaki deneyim ve birikimini
artırmak ve paylaşmak isteyenlerin üye olmalarının
önerildiği grupta aktif üyelik ve fahri üyelik olmak
üzere iki çeşit üyelik mevcuttur.

TNDer üyesi olanlar dernek tarafından belirlenen
üyelik gereklerini yerine getirdikleri takdirde aktif
üye olabilirler. Aktif üyeler genel kurulda SPSG’nun
yönetim kurulunun oluşturulmasında oy kullanma
hakkını elde ederler. Üyeler ayrıca görevlendirildikleri komitelerde aktif olarak yer alırlar. Grup üyeleri
SPSG’nun düzenleyeceği sempozyum, kurs, bilgilendirici doküman ve çeşitli hizmetlerden indirimli, bülten
ve internet etkinliklerinden ise ücretsiz yararlanırlar.
Türkiye’de nörolojik spinal ve periferik sinir
cerrahisinin gelişimine katkıda bulunanlar yönetim
kurulunun önerisi ile fahri üyeliğe aday gösterilebilirler.
Üyelik için başvurular, TNDer SPSG yönetim
kurulunun belirleyeceği üyelik komitesine yapılır.
Başvurular bu komitede değerlendirilerek SPSG
yönetim kuruluna sunulur, üyelik başvurusu yönetim
kurulunca onanır.
Gruba üye olmak ve üyeliğinin devamı için
aşağıdaki tüm şartlara sahip olmak gereklidir:
1. TNDer üyesi olmak ve TNDer üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
2. Ağırlıklı olarak spinal ve/veya periferik sinir
cerrahisi ile uğraşıyor olduğunu beyan etmek,
3. Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olduktan sonra,
SPSG’nun her yıl düzenlediği sempozyumlara son
5 yılda en az 3 kez katılmış olmak,
4. SPSG’nun en az iki üyesinin referansına sahip
olmak.
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EUROSPİNE
Avusturya’da 1998 de kurulan cemiyetin amacı
Avrupa ülkelerinde bulunup omurga cerrahisi ile
uğraşan klinisyenler arası bilgi ve fikir alışverişini
sağlamak, omurga hastalıklarının önlenmesi ve
sağaltımı konusunda sarf edilen çabaları koordine
etmektir. Derneğin yayın organı European Spine
Journal’dır. Bir çok üyesinin omurga konusunda
en parlak beyinlerden olduğunu iddia eden
grubun merkezinde Beyin ve Sinir Cerrahları ve
Ortopedistler olmasına rağmen başka disiplinlerden
de katılımlara açıktırlar. Üyelerine seçkin bir
topluluğun parçası olma ve ömür boyu Avrupa ve
dünyadan arkadaşlıklar kurma vaadinde bulunan
topluluk üyelik sertifikası vermektedir. Üyeler her
yıl Avrupa’nın değişik şehirlerinde düzenlenen birçok
toplantıya indirimler kazanmakta ve European Spine
Course’a katılım hakkı elde etmektedir. Bu kurs
Temel Yaklaşımlar; Dejeneratif değişiklikler; Travma,
Tümör ve Enfeksiyon; Spinal deformiteler; Revizyon
ve Komplikasyonlar konularını içeren beş etaptan
oluşmakta olup beş etabı bitirenlere European Spine
diploması verilmektedir. Üyeler e-bülten ve yıllık
raporlara ulaşabilmekte ve internet üzerinden diğer
üyelerle buluşabilmektedir. Topluluk her yıl bir yılık
toplantı birde bahar toplantısı düzenlemektedir.
Üyeler isterlerse İsviçre Berne Üniversitesi tarafından
yönetilen topluluk içerisinde hasta bilgileri paylaşım
sistemi olan Spine Tango’ya katılabilirler. Gizlilik ön
koşulu olan Spine Tango sayesinde Avrupa genelinden
toplanan birçok veriye ulaşmak mümkün. European
Spine Journal’a makale göndermek isteyenlerin en az
birinin topluluğa üye olması gerekmektedir. Dergi
makaleleri değerlendirerek 2 bin ila 10 bin avro arası
ödüller dağıtmaktadır. Topluluk kurduğu eğitim vakfı
sayesinde her yıl bir çok araştırma bursu vermektedir.

NASS:
North American Spine Society
Tüm dünyadan 7500’ün üzerinde üyesi olan
topluluğun amacı spinal cerrahide eğitimin ön planda
olduğu, en yüksek kaliteyi gözeten, etik ve kanıta
dayalı anlayışın yerleşmesidir. Üye yelpazesi oldukça
geniş olan toplulukta Beyin ve Sinir Cerrahları,
Ortopedistler, Psikiyatristler, Nörologlar, Radyologlar,
Anestezistler, Fizyoterapistler bulunmaktadır.
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Topluluğa üye olanları birçok ayrıcalık beklemektedir. Üyeler topluluğun yıllık toplantısına %30 daha
az ödeme yapmakta, topluluğun yılda bir kaç kez hazırladığı Hands-on kurslarına 300 dolar, alanında uzman ekiplerin hazırladığı didaktik kurslara ve konferanslara ise 100 dolar daha az ödemektedirler.
Topluluğun hazırladığı 375 saatlik online eğitim
kursunun büyük bölümüne ücretsiz katılan üyeler bir
kısmına ise %25 lik indirim kazanırlar.
Accreditation Council for Continuing Medical
Education (ACCME) tarafından akredite edilen NASS’a
üye olanlara kredileri verilmektedir.
Üyeler aynı zamanda The Spine Journal’a en
yüksek yararlanma hakkından üye olmakta, Seminars
in Spine Surgery yayınlarına 183 dolar indirim
kazanmaktadırlar.
İki ayda bir yayınlanan sahada görülen en güncel
medikal, etik konularını içeren SpineLine dergisine
100 dolar indirim kazanılmaktadır.
NASS’ın her yıl klinik bakım, hasta eğitimi gibi
konularda çeşitli yayınları olmakta bunlara %50
indirimle ulaşılabilmektedir.
1989’dan bu yana omurga konulu araştırmalar
için NASS bünyesinden 2.4 milyon doların üzerinde
araştırmacı üyelere fon sağlamıştır.
Üyeler istedikleri takdirde aynı zamanda National
Association of Spine Specialist topluluğuna da üye olmaktadırlar. Yeni iş arayan üyeler NASS kariyer mekezine başvurarak kendi donatılarına uygun pozisyonları görebilirler. Topluluk aynı zamanda sosyal medya
üzerinden üyelerini buluşturmaktadır.
Topluluğa üyeliğin çeşitli tipleri vardır. Topluluk
bünyesinde oy hakkı olan aktif üyelik için board sınavını vermiş klinik pratiğinin en az %50’‘sini omurgaya harcayan en az uzman ve üstünde akademik
kariyere sahip olan hekimler başvurabilir. Amerikan
Board sınavını vermemiş ancak eş değerde programa
tabi olmuş adaylarda oy hakkı olmayan üyelik verilir.
Her iki tip üyelik için 625 dolar üyelik ücreti alınır.
Hekim dışı üyelikler iştirakli üyelik olarak belirtilmiş
olup omurga cerrahisi sonrası bakımda rol alan hemşire, fizyoterapist, araştırmacı gibi kimseler başvurabilir.
Üyelik bedeli ise 325 dolardır. Dünya bankası tarafından ekonomik düzeyi düşük olarak belirlenen ülkelerden üye olmak isteyen adaylar ise 275 dolara üye
olabilmektedir.

NASS 2014 yılında tüm dünya çapında çoğunluğu
Amerika da olmak üzere çeşitli ülkelerde omurga
hakkında değişik konularda ve disiplinlerde 23
adet uluslararası toplantı hazırlamıştır. Üyeler bu
toplantılara indirim hakkı kazanırlar. NASS resmi
internet sitesinden üyelik başvurusu kredi kartıyla
yapılabilmektedir.

ISMISS:
The International Society for Minimal
Intervention in Spinal Surgery
1990 yılında kurulan topluluk minimal invaziv
omurga cerrahisi alanında ilerlemeler kaydetmeyi
amaç edinmiştir. Topluluğa üye olanlar hızlı bir
şekilde gelişen minimal invaziv yöntemler olan
perkütan nükleotomi, endoskopik fragmantektomi,
foraminoplasti ve segmental stabilizasyonun evrimine
şahit olmuşlardır.
ISMISS Türkiye Chapter’ı Prof. Dr. Ali Fahir Özer
öncülüğünde 2013 yılında kurulmuş olup, üyelik
başvuruları internetten yapılabilmektedir.
Son yıllarda ISMISS tüm dünya çapında birçok
toplantı düzenlemiş Guidelines for Endoskopic
Spinal Surgery isimli kitabı yayınlamış ve düzenlediği
toplantılardaki değişik konuları Internet Journal
of Minimally Invasive Spinal Technology (www.
ijmist.com) üzerinden yayınlamaktadır. Topluluk
2014 yılında çeşitli ülkelerde 6 adet toplantı ve kurs
planlamış olup bir tanesi 6-9 Kasım 2014 tarihinde
3’üncü Asya Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi
ve Teknikleri Sempozyumu adı altında Antalya,
Türkiye’de olacaktır.
Omurga Cerrahisi ile ilgilenen, hızlı gelişme sürecinde olan minimal invaziv omurga cerrahisi alanında
en güncel yaklaşımları kaçırmak istemeyenlerin üye
olmalarını önerdiğimiz topluluk önerdiği Endoskopik Spine Procedures ve Arthroscopic and Endoscopic
Spinal Surgery isimli eserleri özel indirimlerle üyeleriyle buluşturmaktadır. Üyelik için internet sitesinden
indirilen başvuru formu doldurularak adayın bulunduğu bölgedeki internet sitesinde belirtilen yöneticilere internet üzerinden gönderilmelidir. Üyelik başvurusu 50 dolar olup senelik 50 dolar aidatı mevcuttur.

AOSPİNE:
AO (Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen)
(Osteosentez soruları için çalışma gurubu)
Dört İsviçreli cerrah tarfından 1956’de kurulan
gurup bünyesinde bulunan spinal cerrahi ile uğraşan
cerrahların ve araştırmacıların gelişen teknolojik ve
sanayileşme çerçevesinde sektörel bazda desteklenmesini ve spinal cerrahinin gelişmesine katkı sağlamayı
amaç edinmiştir. Bu çerçevede grup ilerleyen yıllarda
vakıf olarak faaliyetlerine devam etme kararı almıştır.
2000 yılından itibaren yürüttüğü AO Specialty Board
for Spine Surgery organizasyonları ile büyüyen omurga cerrahisi piyasası dinamikleri içerisinde yerini daha
da sağlamlaştırmıştır. Spinal cerrahinin gelişmesi için
dünya çapında birçok bölgesel kurul, komite ve komisyon kurulmuştur.
AOSpine yeni uzmanlık eğitimini bitirmiş ya da
mesleki tecrübelerinin en üstünde ki üyelerine ayrım
gözetmeksizin eğitim, araştırma ve network alanlarında
bilgilerini artıracak ve kariyerlerini ilerletecek birçok
fırsat sunmaktadır. Üyeler eğitim kursları, fellowship
programları ve kongrelere kolay katılabilmekte kendi
ülkesi ya da başka ülkelerden konularında uzman
kişilerle bağlantı kurabilmektedir.
Her yıl vakıf tarafından dünya genelinde 150’nin
üzerinde toplantı, kurs, kongre düzenlenmekte üyeler kongrelerdeki bildirilere erişebilmektedir. Üyeler
AOSpine Research network ve AOSpine Knowledge
Forums üzerinden özel konularda bilgi paylaşımına
gidebilmektedir.
Vakfın yayın organları Global Spine Journal ve Evidence Based Spine-Care Journal (EBSJ) üyelere üctersiz sunulmaktadır. Bir yıllık üyelik 125 dolar olup 60
dolar farkla JNS: Spine, European Spine Journal and
Spine’a üyelik mümkündür. İki yıllık üyeliklerde %10,
asistan hekimlere ise %50 indirim mevcuttur. AOSpine ‘nın yayınladığı birçok çok özel kitap, e-kitap üyelere %10 indirimli olup internet sitesinde çeşitli konularda ki videolara üyelerin erişimi ve video paylaşımı
mümkündür. Yılda 3 adet bülten yayınlanmaktadır.
Vakıf sosyal medya üzerinden üyelerini buluşturarak
bilgi alışverişini hızlandırmayı amaçlamıştır. AOSpine,
internet üzerinden fellowship başvurusu yapan üyelerini 3 ay içersinde kendi belirlediği omurga cerrahisi
merkezlerine göndermektedir. Vakıf online eğitime
‘torakolomber tarvmalarda tuzaklar’ konusuyla başlamış ve geliştirme aşamasındadır.
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ISASS:
International Society for the
Advancement of Spine Surgery
2000 yılında omurga endüstrisinde spinal füzyonun alternatifi olarak ortaya çıkan hareketi koruyan
yaklaşımla beraber ISASS’da kurulmuştur. Topluluk
özellikle dejeneratif omurganın kabiliyetini yitiren eklemlerinin protez ve ortezlerle restorasyonuna yönelik
çalışmalar yapmayı amaç edinmiştir.
Grup son yıllarda mekanik çözümler dışında
biyolojik çözümler için de arayış içerisine girmiştir.
Grup bu yıl 14’üncü yıllık toplantısını yapacak olup
şimdiye kadar bir tanesi 2011 yılında Türkiye’de olan
5 adet bölgesel toplantı yapmıştır.
Dejeneratif omurga cerrahisi ile uğraşan her cerrahın ve hatta sanayi kuruluşlarında çalışan bu konuyla
ilgilenen katkı sağlayabilecek herkes gruba davet edilmektedir. Doktorlar için üyelik ücreti 485 dolardır.
Grup bünyesindeki üyelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. International Journal of Spine Surgery erişimi
hakkı olan üyelere araştırma bursu verilmekte, üyeler
fellowship programlarında seyahat yardımı almaktadır.
Üyeler web temelli forumlara katılabilmekte dünya
çapında görülen spinal cerrahi tedavi tekniklerindeki
gelişmeler hakkında farkındalık yaratabilmektedir.
Gruba online olarak kredi kartıyla üyelik mümkündür.

WORLD SPINAL COLUMN SOCIETY
İlk kurulduğunda ismi World Spine Society olan
topluluk o dönemde NASS tarafından yönetilmekteydi.
NASS’tan bağımsız olarak haraket etmeye başlayan
grup adını World Spinal Column Society olarak
değiştirmiştir. Şu anda başkanlığını Prof.Dr. Mehmet
Zileli yapmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ki spinal cerrahi ile uğraşan cerrahların işbirliği ve eğitim kalitelerinin artması için çalışan topluluk 2010 yılından bu yana
değişik ülkelerde 4 toplantı hazırlamış olup bu yıl mayıs ayında Jamaika’da, Clevland klinikle beraber arka
arkaya iki toplantı bir arada planlamıştır.
Derneğin yayın organı World Spinal Column Journal yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Üyeler Derneğin toplantılarına indirimli katılmakta dergiye abone olmaktadır. Üyelik aidatı 50€’dır. Online üyelik mümkündür.
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SRS:
Scoliosis Research Society
1966 yılında 35 üye ile kurulan uluslar arası
bir cemiyet olan SRS günümüzde spinal deformite
ile ilgilenen 1000’in üzerinde ki spinal cerrahi
ile uğraşan üyesiyle spinal deformiteler hakkında
toplumu bilgilendirmekte, profosyeneller arasındaki
bilgi alışverişinin artırılmasına katkıda bulunmakta,
konuyla alakalı tedavi modalitelerinin geliştirilmesinde
araştırmacılara destek olmaktadır.
Grup her yıl düzenlenen “Annual Meetings” ve
“International Meetings on Advanced Spine Techniques
(IMAST)” isimli toplantıları hazırlamakta olup, üyeler
bu toplantılara özel indirimler kazanmaktadır.
Üyeler web sitesinde bulunan video arşivi, toplantı
sunumları, tarihsel dökumanlar, SRS bülteni ve global konferans notlarına ücretsiz ulaşabilirler. Grup
bünyesinde çeşitli burslar ve fellowship programları
mevcuttur. Üyelere mentorship programı ile dünya
çapındaki omurga profosyonelleri vasıtası ile interaktif
danışmanlık hizmeti verilmektedir. Her üye potansiyel
komite üyesi olarak değerlendirilmekte, görüşleri alınmaktadır. Eğitim , tartışma ve web site konularında
herkese söz hakkı verilmektedir. SRS E-text’ten ücretsiz yararlanabilmektedirler. Üyelik, Beyin Cerrahları,
ortopedistler ve konuya özel ilgi duyan bilim adamlarına açık olup öncelikle 5 yıl süren aday üye pozisyonundan sonra gerçekleşmektedir. Bu beş yıl içersinde üye adayları yıllık mortalite morbidite raporlarını
online olarak sunmalı, grubun toplantılarında değişik
başlıklardaki en az 2 bildiri yayınlamalı, en az 2 toplantıya katılmalı, en az 2 komitede görev almalıdır. 5
yılın sonunda toplam morbidite ve mortalite raporu ile
birlikte 5 yıl içerisindeki vaka listesini rapor etmek zorundadır. Bu şartları sağlayamayanlar yeni bir beş yıllık perioda başlar. Bu şartları yerine geitiren ve spinal
deformiteler konusunda problem çözme yeteneğine
sahip olduğuna inanılanlar ve klinik pratiklerinin en
az %20’si spinal deformite olanlar oy verme hakkı olan
aktif üyeler olarak seçilirler. Aktif üyeler her yıl mortalite ve morbidite verilerini paylaşmalı ve takip eden ilk
3 yılda en az bir yıllık toplantı daha sonrasında ise en
az 5 yılda bir yıllık toplantıya katılmakla yükümlüdür.
Oy kullanma kaygısı olmayan beş yıllık aday üye pozisyonunu istemeyen sadece grubun yayınlarından ve
toplantılarından yararlanmak isteyenler içinde sınırlı
üyelik profili mevcut.

THE MIDDLE EAST SPINE SOCIETY
Bilim ve eğitim amaçlı bir dernek olan topluluk
Prof. Dr. Mehmet Zileli öncülüğünde dünya genelinden katılımcılarla 2010 tarihinde İzmir’de kuruldu.
Omurga cerrahisi alanında karşımıza çıkan hastalıkların nedenlerinin araştırılması, korunma ve tedavilerinin sağlanması için gereken bilimsel araştırılmaların
hayata geçirilmesi ve zanaatin ilerlemesi için çalışmalar
yapılması amaçlanmıştır.
Türkiye ve dünya genelinden üyeleri ve diğer
omurga ile ilgilenen topluluklar arasındaki omurga
cerrahisi alanındaki teorik ve uygulamalardaki ilerlemelerin paylaşılması hususunda MESpine kuvvetli ve
profosyonel bir şekilde liderlik elde etme amacındadır.
Oldukça yeni olan topluluk birçok kongre, sempozyum, kurs ve hands-on workshopları hazırlamak
amacındadır. Üyeler hazırlanan toplantılara indirim
hakkı kazanırlar.

ISSLS:
The International Society for the
Study of the Lumbar Spine
Uluslar arası köklü bir organizasyon olan ISSLS
1974 yılında kurulmuş olup bu yıl 41’inci yıllık
toplantısını yapacaktır. Lomber omurga hastalıklarının
sağaltımı için yapılan deneysel ve klinik araştırmalara
destek veren, araştırmacıları ve klinisyenleri bir araya
getirmeyi hedefleyen topluluğun kurucu üyeleri ve
şu anda aktif üyelerinin çoğunlu ortopedistlerdir.
Türkiye’den aktif üyesi olmayan toplulukta özellikle
uzak doğu kökenli bir kaç Beyin ve Sinir Cerrahı olan
aktif üye bulunmaktadır.
Yıllık toplantılar Spine Journal’da yayınlanmaktadır.
Üye olmak isteyenler 2 aktif üye ile iletişime geçip
tavsiye mektubu almalıdır. Aktif üye listesi internet
sitesinde mevcut. Birlik üyesi olmak için diğer ön
koşul ise 4 yıl içerisinde yıllık toplantıda bildirisi
olmaktır. Güncel, özellikle spinal cerrahi ile ilgili
yapılmış araştırmalarınızı içeren özgeçmişiniz ile
dernek sekreterliğine gönderrmeniz gerekmektedir. İlk
üyelik aidatı 200 dolar olup, aidat yıllık 150 dolardır.

ISIS:
International Spine Intervention
Society
1989 yılında San Antonio, Texas da “Spine State of the Art” isimli toplantı sırasında International
Spine Injection Society ismini alarak kurulan grup
daha sonra injection’u intervention (girişimsel) olarak
değiştirmiştir. Omurgada perkütan girişimsel tanı ve
tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar yapan board sertifikalı üç binin üzerinde değişik disiplinlerden gelen
üyesi olan dernek, Fizik tedavi uzmanları, Beyin ve
Sinir Cerrahları, Ortopedistler ve Algologlar arasında
kısa sürede popüler olmuştur. Topluluğun hazırladığı
konferanslara katılmak için üye olmak gerekmezken
Hands-on ve Bio-skills Labs isimli uygulamalı akreditasyon kurslarına katılım için üye olmak gerekmektedir. Bu kurslar zorluk derecesine göre lomber bölgeden başlamakta aşama kaydeden kursiyerler dorsal
ve sonunda servikal bölge uygulamaları ile kursları
tamamlamaktadır. Kurslar enjeksiyon uygulama teknikleri ve görüntüleme yöntemleri hakkında çekirdek bilgilerden başlamakta üst düzey profosyonellik
isteyen diskografi, nörositimülasyon, radyofrekans
uygulamaları ve yüksek servikal girişimsel işlemlere
dek uzanmaktadır. Genellikle katılımın fazla olduğu
kurslara kayıt yaptırmak için erken davranmak gerektiği belirtilmektedir. Kurslara katılma ön şartlarından
biriside Amerikan Board sınavını ya da eşdeğerini vermiş olmaktır. Anestezistler, Fizik Tedavi Uzmanları,
Radyologlar, Ortopedistler ve Beyin ve Sinir Cerrahları
üyelik için başvurabilirler. Üyeler aynı zamanda Journal Pain Medicine (345 dolar) erişim hakkı kazanırlar.
Yıllık toplantılara ve konferanslara indirimler kazanan
üyelere araştırma bursları da verilmektedir. Derneğin
ana yayını olan ISIS’ Practice Guidelines: Spinal Diagnostic & Treatment Procedures adlı kitap ve DVD
setinde üyelere özel indirim mevcut. Üyelik ücreti 195
dolardır.

APCSS:
Asia Pacific Cervical Spine Society
Asya pasifik bölgesi servikal omurga cerrahisi ile
uğraşan cerrahlar tarafından bilimsel paylaşım amaçlı
2007’de kurulan toplulukta Mısır ve Türkiye’den
başlayıp Japonya’ya hatta Avusturalya’ya uzanan
coğrafyadan katılımlar mevcuttur. Kurulduğu günden
bu yana değişik ülkelerde 7 kez yıllık toplantı
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gerçekleştirilmiştir. Topluluk 8’inci toplantısını 13-15
Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da yapacaktır.
Bölgeden servikal omurga cerrahisi ile ilgilenen
herkes topluluğa üye olabilir. Bölge dışından da katılım
kabul edilmekte ancak bu üyeler oy hakkı olmalarına
rağmen yönetimde rol alamazlar.
Üye olmak için güncel bir özgeçmiş ve eski
üyelerden en az bir kişiden tavsiye mektubu almak
önerilmektedir. Üyelere 4 yılda en az bir kez yıllık
toplantıya katılım ya da en az bir bildiri şartı vardır.
İnternet üzerinden başvuru formu doldurularak üyelik
başvurusu yapılabilmektedir.

CSRS:
Cervical Spine Research Society
1973 yılında Las Vegas’da akademisyen Ortopedistler tarafından kurulan topluluk servikal omurga
hastalıkları ile ilgilenen değişik disiplinlerden kimseleri bir araya getirmeyi hedeflemiş ve bunda başarılı
olmuştur. Topluluk üyeleri fellowship programlarına
katılabilmekte, özel indirimler ve burslar kazanmaktadır. Bilimsel komite değerli bulduğu bilimsel araştırmalar için yılda araştırma başına 75 bin dolara kadar
karşılıksız fon sağlamaktadır. NASS ile koordineli araştırma bursları vermektedir. Topluluğun Amerika’daki
faaliyetleri dışında, Avrupa ve Asya Pasifik ayakları da
mevcut olup ayrı toplantı, seminer ve kurslar düzenlemektedir. Amerika dışından üyelik için üç tavsiye
mektubu ve yıllık toplantıda en az bir posteri ya da
bildirisi olmak gerekmektedir. Üyeler en az 4 yılda bir
kez toplantılara katılmalıdır.

ASIA:
American Spinal Injury Associaton
Amerikan Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitayon merkezi öncülüğünde 21 üye ile 1973’de kurulmuştur. Şu
anda 500’ün üzerinde üyesi mevcuttur. Omurga hasarı
sonrası bakım ve rehabilitasyon açısından çok önemli
bilimsel aktiviteler düzenleyen ve klavuz kitap yayınlayan ve tartışma ortamları yaratan grup dünyaya öncülük etmiştir. Derneğin yayın organı olan Spinal Cord
Injury Rehabilitation dergisi 19 yıldır yayınlanmakta
olup üyeler 1998 den bu yana yayınlanmış sayılara
online ulaşabilmektedir. Üyeler ASIA-Learning Center
sayesinde online eğitim kurslarına katılabilmektedir.
Derneğin sitesinden çok detaylı motor, duysal muayene rehberleri, ISNC SCI muayene çalışma formu,
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otonomik standartlar cetveli ve birçok klinik yaklaşım
rehberi pdf formatında bedava indirilebilmektedir.
ASIA üyeleri fizik tedavi alanında birçok rehber yayına
bedava ulaşabilmekte eğitim ve danışmanlık hizmeti
alabilmektedir.

ISCOS:
The International Spinal Cord Society
1961 yılında İngiltere’de “International Medical Society of Paraplegia” ismiyle kurulan daha sonra günümüzdeki ismini alan topluluk travmatik olan ve olmayan omurgadaki bütün lezyonların nedenlerini araştırma, tedavilerini detaylandırma, korunma yollarının
saptanması ve rehabilitasyonu gibi hedeflere yönelik
araştırmalara destek olmayı hedeflemiştir. Bu alanda
birçok farklı disiplinleri de içine alan eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. 87 ülkeden bini aşkın bilim adamı üyesi olan topluluk bu yıl 53’üncü yıllık toplantısını yapmaktadır. Üyelik ücreti 60£ olup Spinal Cord
dergisi bir yıl aboneliği beraberindedir. ISCOS eğitim
komitesi ile İsviçre parapleji vakfı ortaklığı tarafından
paradoc isimli veri tabanı ile spinal kord lezyonlarına
yönelik yayın kütüphanesi oluşturulmuş olup, üyeler
bu verilere erişebilmektedir. Topluluk dünya genelinden birçok dernekle işbirliği halinde olup, Türkiyeden
de “Turkish Society of Spinal Cord Diseases (TrSCD)”
ile iştiraklidir. Topluluk web servisi olan e-learning sayesinde toplumun her kesimine spinal kord hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi vermektedir.

SMISS:
Society for Minimal Invazive Spine
Surgery
San Deigo Kalifornia’da 2007’de ilk toplantısını yapan topluluk üye sayısını ve toplantı katılımcı sayısını
gün geçtikçe artırmıştır. Topluluk “SMISS Continuing
Professional Development (CPD)” programı ile üç aşamalı eğitim faaliyeti yürütmektedir. Yetkinlik, uzmanlık ve mastır düzeyinde olan programlar hayat boyu
eğitim desteği sağlamaktadır. Üyeler derneğin hazırladığı birçok kongre, seminer ve kadavra kursundan
haberdar olmakta ve öncelikli ve indirimli olarak katılmaktadır. Minimal invaziv cerrahide söz sahibi akademisyenlerin çok özel cerrahi online eğitim video’larına
erişebilen üyeler aynı zamanda Cureus Journala üye olmaktadır. SMISS bülten yayınlamakta olup üyeler bültene erişebilmekte aynı zamanda Job center aracılığı ile
yeni iş sahaları bulabilmektedir. Derneğe online kredi
kartıyla üyelik mümkün.

faaliyet
raporu
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TNDer Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Öğetim ve Eğitim Grubu
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
 Grubumuz son olarak 23.11.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında üyeliğe kabul edilen
4 aday ile toplam 178 üyeye sahiptir.
 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve yeni
yönetim kurulu göreve başladı.
 Web sitemiz (www.spinetr.com, www.spinetr.org) yenilendi.
 Grup içi iletişim mail grubu (spineturk@googlegroups.com) aktif hale getirildi.
 Hasta bilgilendirme formları güncellendi ve yeni formlar hazırlandı.
 Aydınlatılmış onam formları yeniden düzenlendi ve güncellendi.
 Derneğimizden yönlendirilen, kurumlar arası yazışmalara zamanında yanıt verildi ve toplantılarda aktif
görev alındı.

Burs ve Ödüller

1
2

2013 yılında ilk kez uygulanan, “Spinal cerrahi konulu
yurt dışı eğitim ve araştırma destek bursu” programında
başvurular değerlendirilerek; Yard. Doç. Dr. Fatih Keskin ve
Yard. Doç. Dr. Nilgün Şenol’a burs verildi.
2013 yılında ilk kez uygulanan, “Spinal Cerrahi Konulu
Araştırma ve Proje Destek Bursu” programında başvurular
değerlendirilerek; Doç. Dr. Serdar Kabataş, Dr. Ümit Eroğlu,
Doç. Dr. Ali Dalgıç’ın projelerine destek bursu verildi.
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Burs ve Ödüller

3

2013 yılında ilk kez uygulanan, “Spinal Cerrahi Konulu
Bilimsel Araştırma ve Teşvik Ödülü” kapsamında
başvurular değerlendirilerek; ilk üç dereceye giren
çalışmalara ödülleri sempozyum gala gecesinde verildi.
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2013 yılında ilk kez uygulanan, “Spinal Cerrahi En İyi
Bildiri Ödülleri” programı kapsamında Türk Nöroşirürji
Derneği Kongresinde kabul edilmiş ancak dereceye
girememiş, spinal ve periferik sinir cerrahi konusunda
yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alındı. İlk 10 sırayı
alan bildiriler Sempozyumda sunuldu ve tartışıldı.
Oylama ile ilk üç dereceye giren çalışmalara ödülleri
sempozyum gala gecesinde verildi.

Yayınlar

5
6
12

Grubumuz yayınlarından olan,
2012 sempozyumunda hazırlanan Minimal İnvaziv
Omurga Cerrahisi “Güncel Yaklaşımlar” adlı kitap,
İngilizce olarak hazırlandı. Derneğimizin
e-book sayfasında yerini aldı.

Temel eğitime ve yaz okullarımıza esas
oluşturacak “Temel Spinal Cerrahi” kitabı
hazırlığına başlandı. Kitap İngilizce ve Türkçe
olarak hazırlanacak ve 14-18 Mart 2014’de
düzenlenecek International Basic Neurosugery
Course (IBNC) Term I, Course III, “Spine &
Peripheral Nerve Surgery” kursuna katılan
kursiyelere dağıtılacaktır.
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Bültenlerimize EISSN (2148-0842) numarası alındı. Konu
işlemeli bülten çıkarılmaya başlandı. Bu format dönüşümlü
olarak uygulanacaktır.

Toplantılar

8

25 Mayıs 2013 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde, Bölgesel Toplantı - “Lomber Disk
Hernisi Paneli” yapıldı. 18 konu anlatımı, 10 olgu tartışması ile 82 katılımcı mevcuttu.
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27-30 Haziran 2013, Manisa Anemon otelde, Yaz okulu 4.dönem II kurs 75 kursiyer, 35 eğitmen, 44 konu
anlatımı, 32 olgu tartışması ile maket üzerinde spinal enstrümantasyon uygulama kursu yapıldı.
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26 Eylül 2013, İzmir Çeşme Sheraton Kongre Merkezinde, “Eğiticilerin Eğitimi kursu” düzenlendi. Dr. Mehmet
Zileli’nin moderatörlüğünde düzenlenen kursa 42 kursiyer katıldı.
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26-29 Eylül 2013, İzmir Çeşme Sheraton Kongre Merkezinde, “Olgu Çözümlemeleri” Sempozyumu”
düzenlendi. 1’i yurtdışı 65 konuşmacının görev aldığı sempozyumda 358 katılımcı mevcuttu.
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21-24 Kasım 2013, İzmir Swissotel Grand Efes’de “Dr.Mehmet Z¬ileli İleri¬ Spi¬nal Cerrahi¬ Kursu - 13.Kurs”
düzenlendi. 34 konuşmacının görev aldığı toplantıya 116 kursiyer katıldı.
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16

Grubumuz kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da “Aylık Spinal Toplantılar”
düzenlenmektedir.

toplantı
progamı
bilimsel
makale 					
toplantı progamı
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Dr. Kemal Koç

TNDer Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Öğetim ve Eğitim Grubu
2014 YILI
toplantı progamı
 Grubumuz bünyesinde canlı ameliyatlarla cerrahi tekniklerin anlatıldığı
toplantılara 23-24 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Ankara Spinal Günleri’nde
başladık. Gene bu kapsamda 7 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Ümraniye Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde canlı ameliyat uygulamalı “Lomber Minimal İnvaziv
Cerrahi Kursu” planlandı.

	
  

 19 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da ISMISS ile birlikte “Minimal invaziv
lomber disk cerrahisi toplantısı” programlandı.

	
  

 2014 yılı bölgesel toplantımız, 24 Mayıs 2014 tarihinde Edirne’de yapılacaktır. Konu “Servikal Dejeneratif
Hastalıklar” olacaktır.
 2014 yaz okulu, 5.Dönem I.Kurs, 26-29 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep’te yapılması planlandı.
 2014 yılı Sempozyum, 25-28 Eylül 2014, İzmir Çeşme Sheraton Kongre Merkezinde yapılacaktır. Konu
“Omurga ve Omurilik Tümörleri” olacaktır.
 Sempozyumlarda pre-meeting kurs yapılması planlandı. İlki “Spinal Deformitelerde Prensipler ve Yaklaşım”
konusunda 25 Eylül 2014, İzmir Çeşme Sheraton Kongre Merkezinde yapılacaktır.
 2014 yılı Sempozyumda, ortak sempozyum olarak, 27-28 Eylül 2014 tarihinde İzmir Çeşme Sheraton
Kongre Merkezinde, “1.Spinal Cerrahi ve Entrümantasyon Hemşireliği” Sempozyumu yapılması planlandı.
 Sempozyum kapsamında “Spinal Enstrümantasyon Hemşireliği” kursu, 26 Eylül 2014 tarihinde İzmir
Çeşme Sheraton Kongre Merkezinde yapılacaktır.
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