Figo bizi ça¤›r›yor: Dünya Kongresine burs kazanmak ister misiniz? Editöre Mektup

Say›n Hocam,
Bu mektubu size yazma sebebim 24 Eylül - 6
Ekim 2012 aras›nda FIGO Dünya Kongresi bünyesinde
düzenlenen "annelik ölümlerinin önlenmesi" konusunda
verilen e¤itim bursunu (FIGO/SIGO 2012 International
Fellowship Programme) kazananlardan biri olarak
‹talya'ya gelmifl olmam. Mektubu aya¤›m›n tozuyla,
evim Adana'ya geldi¤imde tamamlayarak size
yolluyorum. Amac›m ise sonraki kongreler için
baflvuruda bulunacaklar› bilgilendirmek ve cesaretlendirmek.
Mektubun bafl›nda öncelikle e¤itim bursunun
kapsam›ndan bahsetmek istiyorum. Burs sayesinde
FIGO'nun 20. Dünya Kongresi'ne davetli olarak
kat›ld›m. Ayr›ca kongrede plasenta akreta konusunda
bir de sözlü sunum yapma imkan› buldum. Bütün bu
olanlar aras›nda en güzel tesadüf ise sözlü sunumdaki

taraf›ndan davet edildim. Kursun aç›l›fl›n› FIGO Baflkan›
Prof Gamal SEROUR, FIGO Baflkan yard›mc›s› Prof
Takeshi MARUO ve WHO'nun Üreme Sa¤l›¤›
Araflt›rmalar› Birim Yöneticisi Dr Mike MBIZVO
yapt›lar. Bu kursta iki gün boyunca aile planlamas›,
güvenli abortus, cinsel yolla bulaflan hastal›klar konular›
ele al›nd›.
Bursun son aya¤›n› ise kongre oluflturuyordu. Bu
noktada dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen
meslektafllar›mla geçirdi¤im 8 günden bahsetmek
istiyorum. Benim için de¤eri tarif edilmez bir deneyim
oldu¤u itiraf etmeliydim. Hindistan, Bangladefl, Nepal,
Filipinler, Uruguay, Brezilya, Kolombiya, M›s›r, Tunus,
Gana, Nijerya, Rusya, H›rvatistan, Arnavutluk,
Gürcistan, K›rg›zistan'dan akran›m meslektafllarla
birlikte ülkelerimizdeki sa¤l›k sistemleri, t›bbi
uygulamalar hakk›nda deneyimlerimizi paylaflt›k

oturum baflkan›n›n 3 y›l önce, derne¤imiz ad›na çeviri
editörü yard›mc›l›¤› görevini üstlendi¤im "Do¤um
sonras› kanama. De¤erlendirme, yönetim ve cerrahi
için kaynak kitab›"n›n editörü Christopher B-Lynch
olmas›yd›. FIGO bursiyerlerine uçak ile ulafl›m,
konaklama, yemek ve flehir içi ulafl›m dahil her imkan›
sunuyor. Bu konuyu fazla detayland›rmak istemiyorum,
zira Türkçe'de çok sevdi¤im bir deyifl vard›r. Biri
yoldan geldi¤inde "Yedi¤in içti¤in senin olsun, gezip
gördü¤ünü anlat" derler. Ben de bu nedenle sadece
izlenimlerimi size aktarmaya çal›flaca¤›m. Ama bizlere
sa¤lanm›fl cömert olanaklar için FIGO ve SIGO (‹talyan
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar› Derne¤i)
yönetimlerine teflekkür etmek istiyorum.
24 Eylül - 04 Ekim aras›nda ise Sicilya'n›n Catania
flehrinde, Cannizzaro Hastanesi'nde bir Hintli
meslektafl›mla beraber çal›flt›k. Burada da y›lda 1000
dolay›nda do¤um, 200 kadar da jinekolojik onkoloji
ameliyat› yap›lan bir klini¤in çal›flmalar›n› izledik.
Meslektafllar›m›zla karfl›l›kl› olarak deneyimlerimizi
paylaflma olana¤›n› bulman›n yan› s›ra yeni dostluklar
edindik. Catania'daki hastane personelini burada sevgi
ve sayg›yla bir kez daha anmak istiyorum. Herkes bize
ev sahipli¤i yapma konusunda samimi bir yar›fl
içindeydi.
Kongreden önceki 2 gün boyunca (5-6 Ekim)
"Kad›n Sa¤l›¤›" konulu çal›fltaya da yine FIGO

(Resim 1). Dünyan›n baz› bölgelerinde oksitosine
ulaflman›n mümkün olmad›¤›, hatta baz›lar›nda damar
yolu açmay› bilen sa¤l›k çal›flan› bile olmadan
kanamayla bo¤uflmak zorunda kalan meslektafllar›m›n
deneyimlerini dinlemek oldukça çarp›c›yd›. Atoni
kanamas› olan bir hastaya müdahale edecek kimse
bulunmayabilece¤i, bu s›rada hastaya kendi kendine
masaj yapt›r›ld›¤›n› ö¤renmek sahip olduklar›m›za hak
etti¤i de¤eri vermemiz konusunda beni daha
bilinçlendirdi. Beni derinden etkileyen bir baflka konu
ise dünyan›n baz› ülkelerinde k›z çocuklar›n›n halen
kürtaj ya da do¤um sonunda katledilmeye maruz kal›yor
oldu¤unu ö¤renmemdi. Bu ça¤da bu durumun, hem
de yayg›n bir flekilde, sürüyor olmas›n› ö¤renmek
korkunçtu. FIGO bizleri flehrin d›fl›nda bir çiftlik evinde
misafir etmeyi tercih etmiflti. Bu durumun ulafl›m
aç›s›ndan biraz zahmetli olsa da, birbirimizle
geçirdi¤imiz süreyi artt›rmaya hizmet etti¤i kesindi.
Bu sayede ömür boyu sürece¤ine inand›¤›m dostluklar
edindim.
Bu mektubu kaleme almaya beni iten fley ise ne
yaz›k ki bu tür burs ve teflviklerden yeterince
yararlanamad›¤›m›z› düflünüyor olmamd›r. Benim bu
bursa baflvurmam› sa¤layan, dikkatimi bu yöne çeken
hocam Prof Cansun DEM‹R oldu. Kendisine bir kez
daha teflekkür etmeden geçemeyece¤im. FIGO'nun
kongre sitesindeki ilan› görmeme ra¤men çok da ciddiye
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almam›flt›m. Ancak burada geçirdi¤im günlerden sonra
daha iyi idrak ediyorum ki bu tür kaynaklar› daha
yak›ndan izlemekte yarar var. Yap›lan toplant›larda
ülkemizin varl›¤›n› her düzeyde temsil etmenin say›s›z
faydas› oldu¤u flüphesiz. Burada "her düzeyde"
kelimesinin özellikle alt›n› çizmek istiyorum. Kat›l›mc›
olarak yer al›yor olmam›z›n yan› s›ra bildiri sunan,
konuflmac› olan, derne¤in veya yay›n organlar› olan
derginin yönetim basamaklar›nda yer almaktan
bahsediyorum. Zira buradaki gözlemlerimde bir kez
daha fark ettim ki, ülkemizde kad›n hastal›klar› ve
do¤um hekimli¤ine ait uygulamalar bence art›k bilgi
ihraç edecek düzeydedir. Ne var ki, bu durumun sadece
biz fark›nday›z. Hiç kuflkum yok ki bu tür platformlar›n
vitrinini üretti¤imiz iyi ifllerle dolduracak malzemeye
sahibiz.

*

*

Oysa bizim imkans›zl›k olarak gördü¤ümüz halin
bile dünyan›n pek çok bölgesi için hayal ötesinde
oldu¤u gözlemlemek yukar›da bahsetti¤im
olumsuz ruh halini silmeye yetecektir. Üstelik bir
e¤itim hastanesinde, kariyerinin henüz bafl›ndayken
böyle bir deneyim kazanmak da paha biçilmez
olacakt›r.
Geliflmekte olan bir ülkeden olmak: Maalesef
halen bu gruptay›z(1). Bu s›n›flaman›n pek çok
kalk›nm›fll›k indeksine bak›larak yap›ld›¤› göz
önüne al›nmal›d›r. Yukar›da da bahsetti¤im gibi
ülkemizin kad›n hastal›klar› ve do¤um
uygulamalar› konusunda bu s›n›fta olmad›¤›na
inanc›m tamd›r.
‹ngilizce'yi ak›c› flekilde konuflmak: Özellikle bu
konuda herkesi cesaretlendirmek isterim.

Mektubumun sonlar›na yaklafl›rken sizin
arac›l›¤›n›zla 3 y›l sonra 30-35 yafllar› aras›nda olacak
meslektafllar›ma seslenmek istiyorum. fiu anda
giriflece¤iniz birkaç iyi planlanm›fl çal›flma ve bölüm
yöneticileriniz hakk›n›zda yazaca¤› olumlu referans
mektuplar› 3 y›l sonra bu bursu sizin kazanman›z›
sa¤layacakt›r. Bu konuda deneyimlerimin tüm
meslektafllar›m›n hizmetinde oldu¤unu tüm
samimiyetimle belirtmek isterim. Hayalim odur ki, 34 kongre sonra (yani s›ra tekrar Avrupa k›tas›na
geldi¤inde) FIGO'ya Türkiye ev sahipli¤i yaps›n ve
bizler di¤er ülkelerden gelen misafirlerimize ülkemizin
hastanelerinde neler yap›ld›¤›n› gösterebilelim. Bunun
hayali bile bana heyecan veriyor: Dünya doktorlar›
üniversitelerimizin, e¤itim araflt›rma hastanelerimizin
deneyimlerini ve bizim ev sahipli¤i yapt›¤›m›z kongreyi
izleyecekler. fiimdiden kendi üniversitemde 2-4 fellowu
a¤›rlamaya haz›r oldu¤umu bilmenizi isterim.

Resim 1: Burs program›ndaki meslektafllar›m›zla birlikte Roma'da
konaklad›¤›m›z otelin bahçesinde.

Yukar›da da belirtti¤im gibi niyetim bir sonraki
FIGO için de benzer baflvurular konusunda benden sonraki
kuflaklar› cesaretlendirmek. Bursla ilgili detaylar› kongrenin
sitesi yay›nda oldu¤u sürece bulmak mümkün; sitenin
adresi ise http://www.figo2012.org/fellowship/. Koflullar›
özetleyecek olursam:
* Sizin de dikkatinizi çekece¤i gibi 30-40 aras›
olma ve e¤itim veren kurumda uzman olarak
çal›flma koflulu var: Aç›kças› ülkemiz için baflvuru
yapacaklar›n tercihen 30-35 yafl grubundan
olmas›n› öneriyorum. Zira bu yafl grubundakiler
henüz yeni uzman olmufl ve mecburi hizmet
nedeniyle ülkenin düflük olanakl› bölgelerindeki
görevlerini yeni bitirmifl konumdalar. Bu durum
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hayaliyle en derin sayg›lar›m› sunuyorum.
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