Pediatrik Cerrahi Dergisi 15:54-60, 2001

Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri
Serdar SANDER
SSK Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim Hastanesi, Çocuk Cerrrahisi Klini¤i, ‹stanbul

Özet

Önbilgi/Amaç: Çal›flmada Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongreleri ile kat›lan çocuk cerrahisi merkezlerinin genel özelliklerinin belgelenmesi, gözlenen sorunlar›n ve çözüm
olanaklar›n›n tart›fl›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Tüm rakamlar 17 kongrenin özet kitapç›klar›
incelenerek ç›kar›lm›fl, 1989’da ‹stanbul’da düzenlenen
6.Uluslararas› Çocuk Cerrahisi Kongresi say› olarak 9.
Ulusal Kongre kabul edildi¤i halde özünde ulusal bir
kongre olmad›¤› için çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Kat›lan
kliniklerin kongre ba¤lant›l› özelliklerini belirlemek için
Pediatrik Cerrrahi Dergisi’ndeki tüm yaz›lar› ile 1981Temmuz 2001 tarihleri aras›ndaki zaman diliminde internette PubMed Medline’da yer alan yaz›lar› taranm›flt›r.
Bulgular: 17 kongrede sunulan 1421 çal›flman›n % 34’ü
mide-ba¤›rsak sistemini, % 22’si ürogenital sistemi konu
alm›flt›r. Deneysel çal›flma oran› % 20 olup; bunlar›n %
30’ ba¤›rsak iskemisi % 22’si ise testis ile ilgilidir.Çocuk
cerrahisi d›fl›ndaki dallar›n sunumlar› tüm sunumlar›n %
7’sini olufltumaktad›r. Ülkemizde 80’in üzerinde hastanede çocuk cerrah› bulundu¤u halde 17 kongreye toplam 63
çocuk cerrahisi klini¤i kat›lm›fl ve sunumlar›n % 73’ünü
28 merkez yapm›flt›r. On ve daha çok sunumu olan merkezler, bu sunumlar›n›n yaln›z % 21’ini yaz› haline getirmifltir.
Sonuç: Ulusal kongrelerimiz çocuk cerrahisinin ülkemizdeki konumunu net olarak yans›tmaktad›r. Çocuk ürolojisindeki geliflmelere karfl›n di¤er yan dallardaki durum
önlem al›nmazsa uzun dönemde alan›m›z›n k›s›tlanmas›na
yol açabilecek niteliktedir. Sunulan çal›flmalar›n ancak
beflte birinin yaz› haline getirilmesi üzerinde durulmas›
gereken bir e¤ilimdir.

Summary
Turkish national congresses of pediatric surgery

Background/Purpose: The aim of this study is to document the general characteristics of the Turkish national
congresses of pediatric surgery along with national pediatric surgical centers, and to discuss the problems
observed and their probable solutions.
Method: All parameters were derived from the abstract
books of the 17 Turkish national congresses. 6th.
International Congress of Pediatric Surgery that was organized in Istanbul at 1989, and accepted as the 9 th. national congress was not included in this study because of its
international character. The congress-related characteristics of the contributing Turkish pediatric surgical centers
were determined by reviewing their published papers in
Pediatrik Cerrahi Dergisi (Journal of the Turkish
Association of Pediatric Surgeons) and PubMed Medline
between 1981 and July 2001.
Results: A total of 1421 studies were presented in 17 congresses, with the leading subjects being gastrointestinal
system 34 %, and genitourinary system 22 %. The total
ratio of the experimental studies were 20 %, with the
leading subjects; intestinal ischemia 30 % and, testicular
lesions 22 %. The contribution of the other medical or
surgical branches was only 7 % with a gradual decrease in
last years. Sixtythree of the total 80 pediatric surgical centers presented their studies in 17 congresses and, 73 % of
the presentations belonged to only 28 centers. Only 21 %
of the presented studies were published as papers in
Turkish or English.
Conclusion: National congresses clearly reflect the present state of pediatric surgery in our country. In spite of
the developments in the pediatric urology, the lack of
interest in the other subspecialty branches may lead to
limitations of our field in the future. It must be stressed
that only 1/5 of the presented studies were published as
papers.
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Girifl
Ülkemizde çocuk cerrah› ve çocuk cerrahisi merkezlerinin say›s›n›n tüm t›p dallar›nda oldu¤u gibi
plans›z flekilde art›fl› kaç›n›lmaz olarak bilimsel ve
kiflisel düzeyde kopukluklara yol açmaktad›r. Yirmi
y›l öncesinin ço¤u dört büyük flehirde çal›flan yaklafl›k 20 kiflilik çocuk cerrahisi ailesi günümüzde 80’in
üzerinde hastanede çal›flan 500’den çok hekimden
oluflan büyük bir topluluk haline gelmifltir. Giderek
artan iletiflim eksikli¤inin en çarp›c› göstergeleri
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i’nin üye say›s›n›n
hala 225 olmas› (1) ve resmi yay›n organ› olan Pediatrik Cerrahi Dergisi’nin bas›ld›¤› flehirde bile tüm
uzmanlara ulaflamamas›d›r. Bilimsel toplant›lar ve
özellikle de ulusal kongreler bilimsel amaçlar› d›fl›nda bir dal›n üyeleri aras›ndaki iletiflim ve dayan›flman›n artt›r›lmas› amac›n› da tafl›mal›d›r. Bu çal›flman›n amaçlar›ndan biri de kendi toplulu¤umuzu
daha iyi tan›mak ve tan›tmakt›r.
Gereç ve Yöntem

Kongre verileri 1981-2000 aras›nda yap›lan 18
Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nin 17’sinin özet
kitapç›klar›ndan elde edilmifl, 1989’da düzenlenmesi gereken 9. kongre ayn› y›l yap›lan 6. Uluslararas›
Çocuk Cerrahisi Kongresi içinde yer ald›¤›ndan çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Merkezlerin kongre sunumlar›n›n ne kadar›n› yaz› haline getirdiklerinin belir-

lenebilmesi için resmi yay›n organ›m›z olan Pediatrik Cerrahi Dergisi’nin bas›lm›fl olan 31 say›s› ve
internette “klinik ad› and pediatric surgery” anah-tar
kelimeleri ile 1981-Temmuz 2001 aras›ndaki zaman dilimini içerecek flekilde PubMed Medline taranm›flt›r (3,4,5).
Bulgular

Genel özellikler: ‹lki 1981’de Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal› taraf›ndan
‹zmir’de düzenlenen ulusal kongrelerin 2001 y›l›nda
ondokuzuncusu düzenlenecektir. 1. kongrede 1000
TL olan kay›t ücreti 19. kongrede 100 milyon TL
olarak belirlenmifl ve 20 y›lda 100 bin kat art›fl olmufltur. ‹lk baflar›l› sunum ödülü 1988’deki 8. kongrede verilmifl, ilk video sunumu 1997’deki 15. kongrede
yap›lm›fl, 1999’daki 17. kongreden itibaren bildiriler
internet kanal›yla gönderilebilmeye bafllanm›flt›r
(Tablo I). ‹lk hemflire bildirisi 1. kongrede sunuldu¤u halde çocuk cerrahisi hemflireleri ba¤›ms›z
tart›flma ortam›na kavuflmak için 12 y›l beklemifl ve
1995’teki 14. kongrede 6 bildiri ve 1 poster içeren
ilk ba¤›ms›z hemflire oturumu (1. kongre) yap›lm›flt›r.
Düzenleme kurullar›: 17 kongrede 63 çocuk cerrah›
100 kez düzenleme kurulunda görev alm›fl olup
kongre bafl›na 4 kiflilik düzenleme kurulu düflmektedir. Bu kurullarda 5 çocuk cerrah› 23 kez (kifli bafl›-

Tablo I. Ulusal kongrelerin genel özellikleri.
Say›
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tarih

Düzenleyen Merkez

Yer

Bildiri/yazar

Video

Poster/yazar

KB

DB

KP

DP

1-3 Haziran 1981
17-18 Eylül 1982
7-8 Ekim 1983
28-29 Eylül 1984
20-21 Eylül 1985
25-27 Eylül 1986
9-12 Eylül 1987
14-16 Eylül 1988
3-7 Eylül 1990
6-9 Kas›m 1991
3-6 Kas›m 1992
9-13 May›s 1994
26-30 Eylül 1995
21-22 Temmuz 1997
14-17 Ekim 1998
26-29 Eylül 1999
1-4 Ekim 2000

Ege ÇC
TÇCD
Çukurova ÇC+TÇCD
Cerrahpafla ÇC+TCD
19 May›s ÇC+TCD
TÇCD+Bursa Devl. Hast.
Erciyes ÇC+TCD
TÇCD
Dicle ÇC+TCD
Akdeniz ÇC+TCD
Ege+9 Eylül ÇC+TCD
Gazi ÇC+TCD
Marmara ÇC+TCD
TÇCD
Çapa ÇC+TCD
TÇCD
TÇCD

‹zmir
Ankara
Adana
‹stanbul
Samsun
Bursa
Kayseri
Girne
Diyarbak›r
Antalya
Kufladas›
Marmaris
Pamukkale
‹stanbul
Antalya
Antalya
Antalya

54/200
19/91
23/94
31/112
26/99
24/96
30/125
31/101
40/179
69/309
54/256
60/311
96/488
91/495
77/421
59/286
69/343

2/9
4/10
2/8

15/50
15/46
17/61
32/108
16/46
44/211
49/205
84/422
50/230
98/511
51/263
89/464

52
17
19
28
25
21
24
20
32
57
39
42
62
61
36
44
48

2
2
4
3
1
3
6
11
8
12
15
18
34
32
41
19
23

14
15
16
31
16
43
39
82
46
89
40
78

1
1
1
1
10
2
4
9
11
11

ÇC: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal›, TÇCD: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i, KB: Klinik Bildiri, DB: Deneysel Bildiri, KP: Klinik Poster,
DP: Deneysel Poster
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Tablo II. Sözlü sunum ve poster konular›.
Ana Konular

Say› (n=1421)

Tümüne Oran›

481
312
194
167
95
90
57
25

% 34
% 22
% 13
% 12
%7
%6
%4
%2

Mide-ba¤›rsak sistemi
Ürogenital sistem
Genel çocuk cerrahisi
Gö¤üs içi hastal›klar
Yaralanma
Tümörler
Kar›n duvar›
Bafl-boyun hastal›klar›

S›kl›k S›ras›na Göre Alt Konular
Hirschsprung hast % 10-Anal atrezi % 7-Apandisit % 6
Testis % 13-Hipospadi % 7-Vezikoüreteral reflü % 6
Sepsis % 13-Parazitoz % 12-Laparoskopi/torakoskopi % 11
Özofagus atrezisi % 16-Korrozif özofajit % 13-Plevra % 12
Kar›n % 18-Ürogenital % 16-Gö¤üs % 14
Germ hücreli tm. % 11-Wilms tm. % 11
Öne ç›kan özel bir konu yok
Öne ç›kan özel bir konu yok

Tablo III. Deneysel çal›flma konular›.
Ana Konular

Say› (n=285)

Tümüne Oran›

Öne Ç›kan Özel Konular

Say›

Tümüne Oran›

133
89
28
18
10
7

% 47
% 31
% 10
%6
%4
%2

Ba¤›rsak iskemisi/k›sa ba¤›rsak
Testis
Korrozif özofajit
Kar›n duvar›
Splenektomi
Mesane ekstrofisi

86
62
23
18
12
11

% 30
% 22
%8
%6
%4
%4

Mide-ba¤›rsak sistemi
Ürogenital sistem
Gö¤üs içi hastal›klar
Kar›n duvar›
Genel çocuk cerrahisi
Yaralanma

Tablo IV. En çok deneysel çal›flma sunan çocuk cerrahisi
merkezleri.
Merkez
Ege ÇC
Ankara ÇC
Dicle ÇC
Cerrahpafla ÇC
Hacettepe ÇC
Selçuk ÇC

Deneysel Sunum
Say›s›

Tüm Deneysel
Sunumlara Oran›

31
29
25
23
23
21

% 11
% 10
%9
%8
%8
%7

Yabanc› kat›l›mc›/konuklar: 1.kongre d›fl›ndaki 17
kongrede 21 ayr› ülkeden 215 yabanc› kat›l›mc›
bulundu¤u saptanm›flt›r. Ülkeler aras›nda 20’den
fazla isimle ‹srail, ABD, Almanya ve Japonya bafl›
çekmekte olup kongre bafl›na özel olarak davet edilen konuklarla birlikte 13 yabanc› kat›l›mc› düflmektedir. Bu arada 1988’deki 8. kongrede yabanc› konuklara oturum baflkanl›¤› görevi verildi¤i de saptanm›flt›r.

ÇC: Çocuk cerrahisi anabilim dal›

na 5 kez), kalan 58 çocuk cerrah› ise 77 kez (kifli bafl›na 1 kez) görev yapm›flt›r.

Bilimsel kurullar: 33 çocuk cerrah› 115 kez görevlendirilmifl olup kongre bafl›na 2 kifli düflmektedir.
Bu kurullarda 6 çocuk cerrah› 48 kez (kifli bafl›na 8
kez), kalan 27 çocuk cerrah› ise 67 kez (kifli bafl›na
2 kez) görev alm›flt›r.
Oturum baflkanl›¤›: 17 kongredeki 150 oturumda 69
çocuk cerrah› 300 kez baflkanl›k yapm›flt›r. Kongre
bafl›na ortama 9 oturum düflmektedir. 6 çocuk cerrah› 49 kez (kifli bafl›na 8 kez), kalan 63 çocuk cerrah›
ise 251 kez (kifli bafl›na 4 kez) görevlendirilmifltir.
Yukar›daki üç görev alan›nda 13 çocuk cerrah› tüm
görevlerin % 23’ünü, 148 çocuk cerrah› ise % 77’sini üstlenmifltir.
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Kongre dili: 1991’deki 11. kongreden itibaren “Ulusal” kongrelerimizde ‹ngilizce sunumlar belirmifltir.
Bu dönemde yap›lan 1046 sunumun 272’si (% 26)
‹ngilizce olup 195’i (% 72) Türk çocuk cerrahlar›na, 77’si (% 28) ise yabanc›lara aittir. 11. kongrede
bir günün tamamen ‹ngilizce sunumlara ayr›ld›¤›,
1994’teki 13. kongrede ise duyurular›n ‹ngilizce oldu¤u ve özetlerin yaln›z ‹ngilizce istendi¤i dikkati
çekmifltir. En çok ‹ngilizce sunumu olan merkezler
s›ras›yla Hacettepe, 9 Eylül, Ege, Cerrahpafla ve
Marmara çocuk cerrahisi klinikleridir.
Özel konulu toplant›lar: 17 kongrede 80 adet panel,
geleneksel ders, kurs, konferans, köflebafl› toplant›s›
gibi çeflitli özel toplant›lar yap›lm›fl, ancak 5 geleneksel dersin konu ve anlat›c›lar› belirlenemedi¤inden 75’i de¤erlendirilebilmifltir. Bu toplant›lar›n %
59’unda yabanc› konuflmac›lar görev alm›fl, en son
1990’daki 10. kongrede verilen geleneksel ders bu

S. Sander, Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongreleri

Tablo V. Sunumlar›ndan yapt›klar› yabanc› yay›n say› (A) ve yüzdesine (B) göre çocuk cerrahisi merkezleri.
A
Merkez
Hacettepe ÇC
Ege ÇC
9 Eylül ÇC
Cerrahpafla ÇC
Erciyes ÇC

B

Yabanc› Yay›n Say›s›

Merkez

Yabanc› Yay›n Say›s› (Toplam)

Sunumu Yazma Yüzdesi

34
13
12
10
8

Hacettepe ÇC
9 Eylül ÇC
‹nönü ÇC
Selçuk ÇC
Erciyes ÇC

157
31
10
13
21

% 39
% 36
% 30
% 24
% 21

ÇC: Çocuk cerrahisi anabilim dal›
Tablo VI. Sunumlar›ndan yapt›klar› Pediatrik Cerrahi Dergisi yay›n› say› (A) ve yüzdesine (B) göre çocuk cerrahisi merkezleri.
A
Merkez
Cerrahpafla ÇC
Ege ÇC
Çapa ÇC
Dicle ÇC
19 May›s ÇC

B
PCD Yaz›s› Say›s›

Merkez

PCD Yaz›s› Say›s› (Toplam)

Sunumu PCD’ye Yazma Yüzdesi

12
10
9
9
8

Dicle ÇC
19 May›s ÇC
SSK Bak›rköy ‹st.
KTÜ ÇC
O. Gazi ÇC

16
20
3
13
2

% 21
% 21
% 20
% 20
% 20

ÇC: Çocuk cerrahisi anabilim dal›, PCD: Pediatrik Cerrahi Dergisi

kongreden itibaren yerini konferanslara b›rakm›flt›r.
‹fllenen konular›n % 50’sini mide-ba¤›rsak sistemi
ve ürogenital sistem olufltururken; en s›k yenido¤an
cerrahisi (% 9) ve gastroözofageal reflü (% 5) üzerinde duruldu¤u belirlenmifltir.

(8) baflta olmak üzere 12 ayr› dal›n toplam 101 sunumu saptanm›fl olup bunlar tüm sunumlar›n %
7’sidir. Di¤er dallara ait sunumlar 1981-1990 aras›ndaki tüm sunumlar›n % 21’ini olufltururken,
1991-2000 aras›ndaki kongrelerde bu oran % 2’dir.

Çocuk cerrahisi merkezlerinin ortak çal›flmalar›: 17
kongredeki 1421 sunumun yaln›z 53’ü (% 4) birden
fazla merkezin ortak çal›flmas› olup; bunlar›n %
64’ü iki üniversite klini¤inin, % 36’s› ise bir üniversite ile bir hizmet hastanesinin bilimsel iflbirli¤inin
ürünüdür. Çal›flmalar›n yaln›z biri çok merkezli
olup 6 e¤itim hastanesine aittir. Ege çocuk cerrahisi
en çok bilimsel iflbirli¤i yapan merkez olarak dikkati çekmifltir.

Sözlü sunum ve posterler: 17 kongrede 861 sözlü
sunum, 5 kongrede poster kabul edilmedi¤i için 12
kongrede 560 poster sunumu yap›lm›flt›r. Toplam
1421 sunumda 6650 yazar ad› vard›r ve sunum bafl›na ortalama 5 (1-13 ad aras›) yazar düflmektedir
(Tablo I). Sunumlar›n konu da¤›l›m› Tablo II de verilmifltir. Tüm sunumlar›n % 73’ü 10 veya daha çok
sunumu bulunan 28 merkeze aittir. 17 kongrenin
tümüne Cerrahpafla, Çukurova, Ege ve Dr. Sami
Ulus Çocuk Hastanesi olmak üzere yaln›z 4 merkez
kat›l›rken; 13 merkez 10-14 kongreye, 11 merkez
ise 3-9 kongreye kat›lm›flt›r. Kongre bafl›na düflen
ortalama sunum say›s›nda 8 sunum ile Ege çocuk
cerrahisi bafl› çekmekte, bunu Dr Behçet Uz Hastanesi (7), Ankara T›p (6), Cerrahpafla (6) ve Hacettepe (6) çocuk cerrahisi klinikleri izlemektedir. Sunumlar›nda poster oran› en çok olan merkez % 77
ile SSK Tepecik Hastanesi, en az olan merkez ise %
13 ile Hacettepe çocuk cerrahisidir.

Ortak sunum yap›lan çocuk cerrahisi d›fl› dallar:
Özet kitaplar›nda yazar kurumlar›n›n ayr› ayr› belirtilme al›flkanl›¤›n›n yerleflmemifl olmas› bu konuda
kesin bir de¤erlendirme yap›lmas›n› önlemektedir.
Saptanabildi¤i kadar›yla çocuk cerrahlar› baflta çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›, patoloji, radyoloji, anesteziyoloji ve nükleer t›p olmak üzere 43 ayr› dal ile
bilimsel iflbirli¤i içinde çal›flm›flt›r.
Çocuk cerrahisi d›fl›ndaki dallar›n sunumlar›: Ge-nel
cerrahi (31), çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› (24),
üroloji (13), gö¤üs cerrahisi (12) ve anesteziyoloji

Deneysel çal›flmalar: 861 sözlü sunumun 234’ü (%
27), 560 posterin 51’i (% 9) olmak üzere 1421 su57
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numun 285’i (% 20) deneysel çal›flmalard›r. 19811990 aras›nda (1-10. kongreler) tüm sunumlar›n %
12’sini oluflturan deneysel çal›flmalar, 1991-2000
aras›nda (11-18. kongreler) tüm sunumlar›n %
23’ünü oluflturacak kadar art›fl göstermifltir. En çok
deneysel çal›flma % 29 ile 16.kongrede (1998), en
az deneysel çal›flma ise % 2 ile 5. kongrede (1985)
sunulmufltur. Deneysel çal›flmalar›n konular› Tablo
III’te s›ralanm›flt›r. Çal›flmalarda en çok (% 80) kullan›lan denek s›çan olup; bunu % 5 ile tavuk embriyosu, % 3’er ile kobay ve köpek izlemekte, kalan
% 5’i domuz, keçi, koyun ve kedi oluflturmaktad›r.
12 çal›flman›n (% 4) özetinde hangi deney hayvan›n›n kullan›ld›¤›n›n yaz›l› olmamas› ilginç bir bulgu
olarak dikkati çekmifltir. Kongrelere kat›lan 64
çocuk cerrahisi merkezinin yaln›z 36’s› deneysel
çal›flma sunmufl olup; bunlar›n 32’si e¤itim, 4’ü hizmet hastanesidir. Dört hizmet hastanesine ait 6 çal›flma tüm deneysel çal›flmalar›n % 2’sini oluflturmaktad›r. En çok deneysel çal›flma sunan merkezler
Tablo IV’te s›ralanm›flt›r.

Kongre sunumlar›n›n dergi yaz›s› haline getirilmesi:
10 ve daha çok sunumu olan 28 çocuk cerrahisi
merkezine ait toplam 1042 sunumun 217’si (% 21)
yaz› haline getirilmifl; 122’si (% 12) Medline’da yer
alan dergilerde, 95’i (% 9) ise Pediatrik Cerrahi
Dergisi’nde yay›nlanm›flt›r (Tablo V, VI).
Tart›flma

Kongre görevleri: Bulgular bu görevlerin ço¤unun
belirli kiflilerce üstlenildi¤ini göstermektedir.
Düzenleme kurullar›n›n yerel yerine bölgesel olmas›, oturum baflkanl›klar›n›n 2 yerine 3 kifliye verilerek en az›ndan bir k›demsiz üyeye f›rsat tan›nmas›,
bilimsel kurullar›n günümüzde internet olana¤›n›n
da yayg›nlaflt›¤› göz önünde tutularak geniflletilmesi
daha yayg›n bir kat›l›m dolay›s›yla da sahiplenme
sa¤layacakt›r. Kongrelerde amaç sunum say›lar›n›n
de¤il niteliklerinin artmas› oldu¤una göre özellikle
bilimsel kurullar›n geniflletilmesi üye bafl›na düflen
de¤erlendirilecek çal›flma say›s›n›n azalmas›n›, sonuçta da nitelik art›fl›n› getirecektir.
Yabanc› konuk ve kat›l›mc›lar: Say› olarak 215 yabanc› kat›l›mc› fazla gibi görünse bile ço¤unun davet edilen konuklar olmas›; kalanlar›n hemen tamam›n›n direkt olarak kongreye kat›lmay›p o ülkelere
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gözlemci olarak gitmifl Türk çocuk cerrahlar›n›n çal›flmalar›nda isim olarak yer almas› ya da 1997 ‹stanbul BAPS Kongresi’nde oldu¤u gibi bir baflka
nedenle Türkiye’ye gelmifl olmalar› nedeniyle bildiri vermesi gerçekleri göz ard› edilmemelidir. Sonuç
olarak kongrelerimiz uluslararas› alanda fazla tan›nmamaktad›r.

Kongre dili: Kongrelerimiz “ulusal” oldu¤u ve yukar›da belirtildi¤i gibi az say›da yabanc› kat›l›mc›
bulundu¤u halde ‹ngilizce sunum yap›lmas› ilginç
bir e¤ilimdir. Bu e¤ilim bir ölçüde yabanc› kongre
sunumlar› için al›flt›rma yapma çabas›yla aç›klanabilirse de tüm üyelerimiz ‹ngilizceye tam anlam›yla
hakim olmad›¤›na göre Türk kat›l›mc›lara sayg›s›zl›k fleklinde de yorumlanabilir. Ayr›ca Türkiye’de,
bir ulusal kongrede, iki Türk’ün karfl›l›kl› ‹ngilizce
konuflmalar› kabul edilebilir de¤ildir. Bu sorunun
çözümü yabanc› konuklar›n sorular›n› çevirmen
arac›l›¤›yla sormas› ve yan›tlar›n da yine çevirmen
arac›l›¤›yla verilmesidir. Dil konusunda üzerinde
durulmas› gereken di¤er bir sorun da günlük yaflamda oldu¤u gibi bilimsel alanda da kendini gösteren
dil kirlenmesidir. Üyelerimizin büyük ço¤unlu¤u
Türkçe sözcükler yerine yabanc› kökenli sözcükleri
tercih etmekte olup bu durum t›bbi/bilimsel terimlerin Türkçe tam karfl›l›klar› olmad›¤› özürü ile
aç›klanamayacak ölçüde yayg›nl›k kazanm›flt›r. Sunum bafll›klar›nda bile “rat, asosiye, opere, prezante,
reküran...” gibi çok say›da yabanc› dillerden hatal›
flekilde türetilmifl ya da aynen al›nm›fl sözcük bulunmaktad›r. 1981’deki 1. kongrenin 54 sunumunun
bafll›klar›nda bu tip sözcüklerin kullan›lma oran› %
35 iken, 2000 y›l›ndaki 18. kongrenin 160 sunumunun bafll›klar›nda bu oran›n % 66’ya ç›km›fl olmas›
düflündürücüdür. Sorunun kal›c› çözümü TÇCD
bünyesinde dil bilimcilerin de kat›l›m›yla bir komisyon oluflturularak dal›m›za özel bir terim sözlü¤ü
haz›rlanmas›d›r. Uzun zaman alaca¤› kesin olan
böyle bir çal›flman›n tamamlanmas›na dek geçecek
sürenin verimli flekilde de¤erlendirilebilmesi, bilimsel kurullar›n sunumlar›n bilimsel içeri¤i kadar sözcük seçimlerini de denetleyerek yazarlar› uyarmas›yla olas›d›r. Özellikle genç hekimlere “s›çan” yerine “rat” sözcü¤ünün kullan›lmas›n›n çal›flman›n
daha bilimsel hale gelmesini sa¤lamayaca¤›n›n b›kmadan hat›rlat›lmas› bir görev olarak kabul edilmelidir.

S. Sander, Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongreleri

Özel toplant›lar: Alan›nda önde gelen yabanc› konuklar›n verdi¤i konferanslar›n yarar› tart›flmas›zd›r
ancak bu toplant›lar tarafs›z bir gözle incelendi¤inde
ço¤unun tek kiflilik bir konuflma halinde geçti¤i, sunumun ne kadar iyi oldu¤unu belirten birkaç kifli d›fl›nda arzulanan gerçek bir tart›flma ortam›n›n bulunmad›¤› görülecektir. Sorun yine dilden kaynaklanmakta olup çözümü bu tip toplant›larda Türkçe soru
sorulmas›n› sa¤layacak bir çevirmenin görevlendirilmesidir. Yeni bafllanan köfle bafl› toplant›lar› resmiyetten uzak, rahat bir konuflma ortam› sa¤lamakta
ama kat›l›mc›lar ço¤u kez haz›rl›ks›z oldu¤undan
toplant›n›n sonunda cümlenin yar›da kald›¤› duygusu belirmektedir. Bu toplant›lar›n konular›n›n uzun
süre önce belirlenerek kat›l›mc›lardan kendi verilerini de getirmelerinin istenmesi hem verimi artt›racak hem de özlenen bilimsel iflbirli¤i ortam›n›n do¤mas›na katk›da bulunacakt›r.
Çocuk cerrahlar›n›n ortak çal›flmalar›: Bu tip çal›flmalar hem umulandan azd›r hem de dikkatli incelendiklerinde ço¤unun sistemli bir iflbirli¤i ürünü olmak yerine bir merkezden uzmanl›k alan hekimin
desteklenmesine yönelik olduklar› gözlenmektedir.
Merkezler aras›nda sistemli ve kal›c› bir bilimsel iflbirli¤i ancak ileriye dönük özel çal›flma gruplar›n›n
oluflturulmas›yla sa¤lanabilecektir. Ulusal kongrelerimizin en büyük eksikliklerinden biri de bu tip
gruplar›n oluflturulmas›na zemin haz›rlayabilecek
özel oturumlar›n bulunmamas›d›r. Ayr›ca özellikle
hizmet hastanelerinde çal›flan meslekdafllar›m›z›n
benzer hastanelerle flehir/bölge düzeyinde iflbirli¤i
yapmalar› halinde olgu bildirimleri yerine genifl hasta serileri yay›nlayabilecekleri gerçe¤i üzerinde düflünmelerinde büyük yarar vard›r.
Çocuk cerrahisi d›fl› dallar: Günümüzdeki bilgi birikimi ve bilginin giderek özelleflmesi bir dal›n tek
bafl›na çal›flma yürütmesini neredeyse olanaks›z hale getirdi¤inden di¤er dallarla iflbirli¤i kaç›n›lmazd›r. Çocuk cerrahlar›n›n di¤er cerrahi dallar aras›nda
bu tip iflbirli¤ine en yatk›n grubu oluflturdu¤u rahatça söylenebilir. Artan özel dal kongre say›lar› ve
kongre ücretlerinin hekimlerin parasal olanaklar›n›n
üzerine ç›kmas› çocuk cerrahisi kongrelerine di¤er
dallar›n sunum ile kat›lmalar›n› büyük ölçüde
azaltm›flt›r ve gelecekte özellikle davet edilmedikçe
bu tip kat›l›mlar›n tamamen ortadan kalkmas› beklenmesi gereken bir durumdur.

Sunulan çal›flmalar: Çal›flmalar›n konu da¤›l›m›
genel çocuk cerrahisi d›fl›nda en çok ilgilenilen yan
dal›n çocuk ürolojisi oldu¤unu göstermektedir. Bu
alanda dikkati çeken nokta ayn› ilginin çocuk-genç
jinekolojisine yönelmeyerek bu alan›n jinekologlara
b›rak›lm›fl olmas›d›r. Ayn› ilgi yo¤unlaflmas›n›n
özellikle gö¤üs hastal›klar›na yöneltilmemesi halinde gelecekte akci¤er patolojilerinin ço¤unun gö¤üs
cerrahlar› taraf›ndan üstlenilmesi kaç›n›lmazd›r.
Bafl-boyun patolojilerinin ço¤u halen kulak-burunbo¤az uzmanlar›nca, tiroid hastal›klar› ise genel cerrahlarca üstlenilmifl durumdad›r. Çocuk tümörlerinin yaln›z çocuk cerrahlar›nca üstlenilmifl olmas›na
karfl›n bu alanda belirgin bir aç›k vard›r. Konu ile
ilgili çal›flmalar›n ço¤u olgu sunumlar› ya da cerrahi
özelliklerin vurgulanmas› fleklinde olup uzun izlemli, planl› bir ekip çal›flmas›n›n ürünü serilere
rastlanmamaktad›r. Ülkemizde çocuk cerrahlar›n›n
çal›flmalar›n› inceleyen bir hekimin herhangi bir çocuk tümörünün s›kl›¤›, tan› standartlar› ve iyileflme
oran› gibi özellikleri hakk›nda net bir bilgi edinme
olana¤› yoktur. Kongre sunumlar› aras›nda ileriye
dönük çal›flma ürünü olanlar›n yok denecek kadar
az olmas› üzerinde durulmas› gereken bir eksikliktir. Bu tip çal›flmalar›n yaln›z kiflilerin özel ilgisine
b›rak›lmas›n›n yeterli olmad›¤› çocuk cerrahisinin
kurulmas›ndan günümüze dek geçen uzun süre içinde anlafl›lm›fl olmal›d›r. Günceli yakalamadan yeni
bilgi üretme çabas›n›n bofluna olaca¤›n›n bilincine
vararak daha fazla vakit kaybetmeden alt çal›flma
gruplar›n›n oluflturulmas›na çal›flmak, en az›ndan
birlikte oldu¤umuz ulusal kongrelerimizde konuyu
tart›flmaya açmak ailemizin her üyesi taraf›ndan bilimsel bir görev olarak kabul edilmelidir.
Deneysel çal›flmalar: Ülkemizde bilime ve bilim insanlar›na verilen de¤er ile bununla ba¤lant›l› olarak
bilimsel çal›flma koflullar› göz önüne al›nd›¤›nda,
çocuk cerrahlar›n›n deneysel çal›flmalarda olanaklar›
aflt›klar› söylenebilir. Hizmet hastanelerinde deneysel çal›flma yap›lamamas› bu hastanelerin yap› ve
amaçlar› gere¤i ola¤and›r ve bu merkezlerde yap›lan
çal›flmalar hastaneye de¤il tamamen çal›flmay› yapan çocuk cerrah›na mal edilmelidir. Deneysel çal›flmalar›n ço¤unda s›çan kullan›lmas› yine ülkemizdeki olanaklar›n k›s›tl›l›¤› ile aç›klanabilir. Dikkati çeken noktalardan biri de özellikle iskemi-reperfüzyon baflta olmak üzere baz› konularda farkl›
merkezlerin yaklafl›k ayn› zamanda hemen hemen
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ayn› deneysel çal›flmalar› yapm›fl olmas›d›r. Bu durum bilimde ola¤and›r ama merkezler aras›nda yeterli bir bilimsel iflbirli¤i bulunmas› halinde daha az
zaman ve masrafla daha kapsaml› ortak çal›flmalar
yap›labilece¤i düflüncesini akla getirmektedir. Deneysel çal›flman›n özel bir ilgi gerektirdi¤i ve bu ilginin do¤al olarak her hekimde bulunmas›n›n zorunlu olmad›¤› göz önüne al›narak kongrelerimizde
deneysel çal›flmalar›n aralara serpifltirilmesi yerine
özel oturumlar fleklinde düzenlenmesi konuya ilgi
duyanlar›n daha verimli flekilde tart›flmalar›n› sa¤layacakt›r.

Sunumlar›n yaz›lmas›: Yaln›z iki kaynak (4,5) kullan›larak yap›lan bir taraman›n gerçek rakamlar› yans›tmas› do¤al olarak olas› de¤ildir. Sürekli olarak
k›s›tl› olanaklardan bahsedilmesine karfl›n ülkemizde özel hastaneler de dahil olmak üzere hemen her
sa¤l›k kuruluflunun bir dergisinin bulunmas› ilginçtir. Çocuk Cerrahisi Yay›nlar ‹ndeksi (2) kabaca tarand›¤›nda çocuk cerrahlar›n›n 80’den fazla yerel/özel t›p dergisine yaz› göndermifl olduklar›, yani
bilimsel yönden gayretli olduklar› ölçüde bilimsel
savurganl›k da yapt›klar› göze çarpmaktad›r. Kongre sunumlar›n›n bir k›sm›n›n bu tip dergilerde yer
ald›¤› görülmüfl ama bunlar ço¤u kez bas›ld›¤› flehrin d›fl›na ç›kmad›¤›ndan ve hakemli dergi olmad›klar›ndan çal›flmam›zda de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r. Geçmiflte baz› üyelerimizin mensubu olduklar›
üniversitenin yerel dergisine yaz› ça¤r›s› yapt›¤›,
ama ayn› çabay› el birli¤iyle yaflatmak zorunda oldu¤umuz Pediatrik Cerrahi Dergisi için göstermedi¤i de gözlenmifltir. Çal›flmam›z›n verileri çocuk cerrahlar›n›n ulusal kongre için haz›rlad›klar› her 10
sunumdan 8’inin bir süre sonra unutuldu¤unu ve
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ulusal bilgi birikimine herhangi bir katk›da bulunmad›¤›n› göstermektedir. Bu durumun nedenlerinden biri hemen her kongre öncesi bildiri gönderme
süresinin uzat›lmas›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla sunumlar›n bir k›sm›n›n aceleyle son anda haz›rlanmas› olabilir. Kongrelerde sunum sonras› tart›flma sürelerinin çok k›sa olmas› hatta ço¤u kez iptal edilmesi
sonucu çal›flman›n yaz› haline getirilmesinde yol
gösterici olabilecek yap›c› elefltirilerden mahrum
kal›nmas›n›n da bir neden olarak düflünülmesi gereklidir.
Sonuç olarak kongrelerimiz 20 y›l›n ard›ndan kal›c›
olduklar›n› ve arzulanan ölçüde olmasa bile bilimsel
de¤erlerini ispatlam›flt›r. Özellikle bilimsel aç›dan
eksikliklerin giderilebilmesi için daha fazla
sahiplenme,tart›flma ve bilimsel dayan›flmaya gerek
vard›r.
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