ET

Y

OF

EC

CI

TA
L

KIS H S O

S U R G E RY

TUR

Turkish Journal of

C O LO N A N D

R

Editorial/Editöryal

Sayın Meslektaşlarım,

Dear Colleagues,

Corona virüs salgının tüm dünyayı ve ülkemizi kavurduğu bu dönemde öncelikle
sağlıklı olmanızı canı gönülden dilerim. Bu zorlu süreçte, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de kaybettiğimiz çok değerli meslektaşlarımız oldu. Onların manevi
huzurunda saygı ile eğilirim. Hepimizin başı sağ olsun.

I wholeheartedly wish you to be healthy in this period when the corona virus pandemic
roasts the world and our country. In this challenging process, our very valuable
colleagues in our country as well as all over the world lost their lives. I bow with respect
in their spiritual presence. We are all so sorry.

COVID-19 salgını hepimizin geri çekilmesine ve elektif olguların durdurulmasına yol
açtı ve hatta tüm hayatı durma noktasına getirdi. Bu süreçte, bilimsel çalışmalar ve
bilimsel oturumlar ardı ardına iptal edildi veya askıya alındı. Buna rağmen, TKRHD
bu sayıda dolu dolu geldi.

The COVID-19 pandemic made us all to retreat, to stop elective surgeries, and even
to stop all life. In this process, scientific studies and scientific sessions were canceled or
suspended one after another. Despite this, TJCD has arrived full with this issue.

Bu sayıda, içinden geçtiğimiz bu süreç nedeniyle, COVID-19 süreciyle ilgili iki
derleme makalemize yer verildi. Bu makalelerden ilki, “COVID-19 pandemi sürecinde
kolorektal kanseri olan hastaları nasıl yönetmeli” sorusuna cevap verecek çok değerli
bir derleme olmanın yanında, ikinci olarak, COVID-19 pandemisinin kontrol altına
alınması ve hayatın normalleşmesi üzerine, ertelediğimiz, ötelediğimiz veya iptal
ettiğimiz birikmiş diğer benign veya elektif olguları yönetme stratejisi sunmaktadır.
Normalleşme periyodunun başladığı bu dönemde, en çok merak edilen konulardan
birine cevaplar niteliğinde olan bu makalenin çok yararlı olacağını umuyorum.
Bununla birlikte, kendi konularında kolorektal camia içinde oldukça saygın otörlerin
iki olağanüstü derlemesine de yer veriyoruz. Bu önemli derlemelerden ilki, hepimizin
zorlandığı aşağı rektum kanserlerinde intersfinkterik rezeksiyon sonuçlarını ve bu
teknikte robotun etkisini derleyen bir makale. Yeni ufuklar açacak niteliktedir ve
zevkle okuyacağınızı tahmin ediyoruz. Diğer önemli derleme ise, seçeneklerimizin
çok olmadığı ve oldukça zorlandığımız bir alan olan pelvik taban rahatsızlığında
nörostimülasyon tekniğinin ve sonuçlarının derlendiği bir makaledir. Bu makalenin
çok ilginizi çekeceğini ümit ediyorum.
Bunun yanında yedi araştırma makalesiyle oldukça yoğun bir bilimsel ziyafet de
sunuyoruz. İnsanların yavaş yavaş tatile hazırlandığı bu yaz döneminde başucu
bir referans dergisi olacağına inanıyorum. Bunun yanında oldukça ilginç üç olgu
sunumunu da ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyorum.
Bununla birlikte, yeni dünya düzeninde toplantıların iptal edildiği bu dönemde,
TKRHD olarak “webinar” sunumlarına ağırlık vermekteyiz. Oldukça geniş kitlelere
ulaştığımızı söylersem yanlış olmayacaktır. Gelecekte bu sistemin kurs programlarının
yerine geçeceğini sanıyorum. Yaz dönemlerinde çok bilimsel etkinliğin olmadığı eski
zamanların yerine bu yeni sistemle TKRHD Derneği olarak yaz döneminde de bilimsel
aktivitelere devam edeceğiz. Takip etmenizi öneririm.

In this issue, due to this process we went through, two reviews related to the COVID-19
process were included. The first of these articles, besides being a very valuable review
that will answer the question of “How to manage patients with colorectal cancer during
the COVID-19 pandemic process”, secondly, upon the control of the COVID-19
pandemic and the normalization of life, it offers a strategy for managing other
accumulated benign or elective patients that we delay or cancel. I hope that this article
will be very useful by answering to one of the most curious issues during this period of
normalization.
However, we also include two extraordinary reviews of highly respected experts in their
expertise field in the colorectal community. The first of these important reviews is an
article that reviews the results of intersphincteric resection and the effect of the robot
in this technique in lower rectal cancers that we all have difficulty with. It is capable of
opening new horizons and we anticipate that you will read with pleasure. I hope you
will be very interested in the other review that reviews the neurostimulation technique
and its results, especially in an area where we do not have many choices in pelvic floor
discomfort and where we have difficulty.
In addition, we offer a very intense scientific feast with seven research articles. I believe
it will be a bedside reference journal this summer, when people are slowly getting ready
for vacation. Besides, I hope you will find interesting and read three case reports.
However, as TJCD, we focus on “webinar” presentations in this period in which
meetings in the new world are canceled. It would not be wrong to say that we have
reached a very large audience. I think this system will replace course programs in
the future. As the TJCD Association, with this new system, we will continue scientific
activities in the summer period instead of the old times when there has not been much
scientific activity during the summer. I suggest you to follow.
I wish you all good health and wish you a good summer.

Hepinize sağlıklı günler dilerken, iyi bir yaz geçirmenizi umuyorum.
Prof. Dr. Tahsin Çolak
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