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Değerli meslektaşlarım,

TJOD-Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisinin bu sayısında Jinekolojik Endoskopi Derneği
(JED)için ek bir bölüm ayrılmıştır .
Öncelikle bu konudaki ilgileri için TJOD yönetim kurulunun başkanı sayın Prof. Dr. Bülent Tıraş’a, Yönetim Kurulunun
değerli üyelerine ve dergi editörü sayın Prof Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu’na  teşekkür ederim.

Kuruluşunda yer almanın onurunu her zaman taşıdığım TJOD nin kuruluş misyonunda Türkiye de Kadın Doğum
camiasını bir çatı altında toplayabilmek var idi.

TJOD çatısı altında Onkoloji, Perinatoloji, Üreme tıbbı ve İnfertilite, Menopoz, Ürojinekoloji, Endoskopi gibi alt
kuruluş disiplinlerinin ve bunların temsilcisi derneklerin kurumsal bir yapılaşma içinde yer alması arzu edilen bir hedeftir.

Bu satırların okunduğu günümüzde bu hedefi hayal olarak düşünen yada düşünmek isteyenlerin sayısı çok olabilir
ancak kişisel inancım; sistemin menfaatlerini, kişisel menfaatlerimiz üzerinde tutmayı başardıkça bu beklentinin
gerçekleşmesinde  herhangibir zorluğun olmadığı yönündedir.

Bu konunun hayata geçirilmesi  kısa  zamanda olmayabilir ancak TJOD’nin kuruluşunda ortaya konulan misyon
mutlak olarak gerçekleştirilecektir.

Bu görüşlerim içinde bugün bir ilkin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duymaktayım ve bunun bir aşama  ve  bir
örnek olduğuna inanmaktayım..

TJOD çatısı altında olmayı yönetimi ve uygulamaları ile benimsemiş olan JED bugün elinizdeki TJOD dergisi içinde
de konusu ile ilgili yazılarıyla yer almaktadır.

Yarın, yukarıda konularına değindiğim derneklerde bu çatı altında olma anlayışı içinde TJOD kurumsal dergisinin
içinde derneklerinin hazırladığı bilimsel yazılar ile yer alacaktır.

Bu sayıda JED’in hazırladığı endoskopi  bölümünde konu ile ilgili  yazılara yer verilmiştir.
Günümüz tıbbı gelişen teknolojiyi tüm disiplinlerde uygulama alanına sokmaktadır. Laparoskopik uygulamalarda

tanısal laparoskopi ile başlayan süreç, Tüp ligasyonları basamağı ile cerrahi uygulamalara geçerken, gözlemsel
Laparoskopinin yerini Video-Laparoskopik sistemlere bırakması ile hızla aşama kaydetmiştir.

Bugün  pek çok endikasyonda, laparotomi gereksinimini azaltarak, olgu morbidite ve hastahane kalış süreleri ile
operasyon maliyetlerini düşürecek bir uygulama haline gelen Endoskopik cerrahi tüm dünyada tecrübe kazanmış deneyimli
endoskopistler tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Türkiye de de onkolojik uygulamalar dahil olmak üzere ileri düzey laparoskopi yapan melektaşlarımızın hızla arttığını
görmek, bu konudaki kaliteli ve ödüllere layık görülen yayınların yıllar içinde artmış olmasını izliyor olmak gurur vericidir.

JED e ayrılan bölüm içinde  derleme, makale, olgu sunumları olarak yer alan. Histeroskopi uygulamaları ise, görerek
doğru tanı koymak, eskiden organ kaybına yada uzun cerrahiler ile morbidite artımına neden olacak operasyonları kısa
sürelerde yapabilmek gibi çağdaş bir Endoskopi uygulamasıdır.

Bir diğer ifade ile Jinekologların gözü parmaklarının ucundadır derken gelişen teknoloji parelelinde diğer gözlerin
de jinekoloğun kullandığı endoskopların ucunda olduğu söylenebilir.

Bu özelliği içinde özellikle ayaktan olgularda kullandığımız Ofis Histeroskopi uygulamaları klinik pratiğimizin
vazgeçilmez yaklaşımlarındandır.

Türkiye de gerek Laparoskopi gerekse Histeroskopi konularında yaygın ve tecrübeye dayanan bir birikimin varlığını
büyük bir memnuniyetle ifade edebilirim.

JED bu konuya gönül veren jinekologları bir araya toplamak ve bu kurumsal yapıyı TJOD çatısı altında tutmak
misyonu ile gerçekleştirilmiş bir kurumsal yapıdır.

Bugün için kurucu başkanlığını yaptığım bu genç yapıyı, değerli yönetim kurulu üyeleri ile geleceğe hazırlarken.
2.ci internasyonel kongresini de  4-7 Nisan 2007 de  İzmir de başarı ile gerçekleştirebildik.

JED bugün 400 aşan üyesi ile AAGL ve ESGE gibi Amerika ve Avrupa nın saygın kuruluşlarının kardeş derneği
olabilmiş, yönetiminden Prof. Dr. Hassa, ESGE Board üyeliğine seçilmiştir.

JED bilimsel aktiviteleri içinde, 37 bölüm, 418 sayfadan oluşan  Jinekoloji de  Laparoskopik Cerrahi kitabını
çıkartmış, Web sayfasını hizmet sokmuş, Endoskopik Bülteni ile değerli meslektaşlarımıza ulaşma programını başlatmış,
başlangıç sayıları az da olsa ileriki yıllarda artımını planladığı bölgesel Endoskopi kurslarını uygulamaya koymuş, birlik
ve beraberlik içinde  yöneticilerinin değişimine olanak sağlayacak bir tüzük çerçevesinde çalışmasını sürdüren bir
kuruluştur.

JED yönetimi olarak arzumuz İlgili meslektaşlarımızın bu kuruluşa sahip çıkmalarıdır.
TJOD -Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi  konularının   ve JED için ayrılan bölüm yazılarının
okuyucuya faydalı olması dileğimle,

JED yönetimi ve şahsım adına içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Hikmet HASSA
JED Yönetim kurulu Başkanı

125

J‹NEKOLOJ‹K ENDOSKOP‹
DERNE⁄‹ BÖLÜMÜ



2007; Cilt: 4  Sayı: 2  Sayfa: 126

126

Değerli meslektaşlarım,

TJOD-Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisinin bu sayısında Jinekolojik Endoskopi Derneği
(JED)için ek bir bölüm ayrılmıştır .
Öncelikle bu konudaki ilgileri için TJOD yönetim kurulunun başkanı sayın Prof. Dr. Bülent Tıraş’a, Yönetim Kurulunun
değerli üyelerine ve dergi editörü sayın Prof Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu’na  teşekkür ederim.

Kuruluşunda yer almanın onurunu her zaman taşıdığım TJOD nin kuruluş misyonunda Türkiye de Kadın Doğum
camiasını bir çatı altında toplayabilmek var idi.

TJOD çatısı altında Onkoloji, Perinatoloji, Üreme tıbbı ve İnfertilite, Menopoz, Ürojinekoloji, Endoskopi gibi alt
kuruluş disiplinlerinin ve bunların temsilcisi derneklerin kurumsal bir yapılaşma içinde yer alması arzu edilen bir hedeftir.

Bu satırların okunduğu günümüzde bu hedefi hayal olarak düşünen yada düşünmek isteyenlerin sayısı çok olabilir
ancak kişisel inancım; sistemin menfaatlerini, kişisel menfaatlerimiz üzerinde tutmayı başardıkça bu beklentinin
gerçekleşmesinde  herhangibir zorluğun olmadığı yönündedir.

Bu konunun hayata geçirilmesi  kısa  zamanda olmayabilir ancak TJOD’nin kuruluşunda ortaya konulan misyon
mutlak olarak gerçekleştirilecektir.

Bu görüşlerim içinde bugün bir ilkin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duymaktayım ve bunun bir aşama  ve  bir
örnek olduğuna inanmaktayım..

TJOD çatısı altında olmayı yönetimi ve uygulamaları ile benimsemiş olan JED bugün elinizdeki TJOD dergisi içinde
de konusu ile ilgili yazılarıyla yer almaktadır.

Yarın, yukarıda konularına değindiğim derneklerde bu çatı altında olma anlayışı içinde TJOD kurumsal dergisinin
içinde derneklerinin hazırladığı bilimsel yazılar ile yer alacaktır.

Bu sayıda JED’in hazırladığı endoskopi  bölümünde konu ile ilgili  yazılara yer verilmiştir.
Günümüz tıbbı gelişen teknolojiyi tüm disiplinlerde uygulama alanına sokmaktadır. Laparoskopik uygulamalarda

tanısal laparoskopi ile başlayan süreç, Tüp ligasyonları basamağı ile cerrahi uygulamalara geçerken, gözlemsel
Laparoskopinin yerini Video-Laparoskopik sistemlere bırakması ile hızla aşama kaydetmiştir.

Bugün  pek çok endikasyonda, laparotomi gereksinimini azaltarak, olgu morbidite ve hastahane kalış süreleri ile
operasyon maliyetlerini düşürecek bir uygulama haline gelen Endoskopik cerrahi tüm dünyada tecrübe kazanmış deneyimli
endoskopistler tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Türkiye de de onkolojik uygulamalar dahil olmak üzere ileri düzey laparoskopi yapan melektaşlarımızın hızla arttığını
görmek, bu konudaki kaliteli ve ödüllere layık görülen yayınların yıllar içinde artmış olmasını izliyor olmak gurur vericidir.

JED e ayrılan bölüm içinde  derleme, makale, olgu sunumları olarak yer alan. Histeroskopi uygulamaları ise, görerek
doğru tanı koymak, eskiden organ kaybına yada uzun cerrahiler ile morbidite artımına neden olacak operasyonları kısa
sürelerde yapabilmek gibi çağdaş bir Endoskopi uygulamasıdır.

Bir diğer ifade ile Jinekologların gözü parmaklarının ucundadır derken gelişen teknoloji parelelinde diğer gözlerin
de jinekoloğun kullandığı endoskopların ucunda olduğu söylenebilir.

Bu özelliği içinde özellikle ayaktan olgularda kullandığımız Ofis Histeroskopi uygulamaları klinik pratiğimizin
vazgeçilmez yaklaşımlarındandır.

Türkiye de gerek Laparoskopi gerekse Histeroskopi konularında yaygın ve tecrübeye dayanan bir birikimin varlığını
büyük bir memnuniyetle ifade edebilirim.

JED bu konuya gönül veren jinekologları bir araya toplamak ve bu kurumsal yapıyı TJOD çatısı altında tutmak
misyonu ile gerçekleştirilmiş bir kurumsal yapıdır.

Bugün için kurucu başkanlığını yaptığım bu genç yapıyı, değerli yönetim kurulu üyeleri ile geleceğe hazırlarken.
2.ci internasyonel kongresini de  4-7 Nisan 2007 de  İzmir de başarı ile gerçekleştirebildik.

JED bugün 400 aşan üyesi ile AAGL ve ESGE gibi Amerika ve Avrupa nın saygın kuruluşlarının kardeş derneği
olabilmiş, yönetiminden Prof. Dr. Hassa, ESGE Board üyeliğine seçilmiştir.

JED bilimsel aktiviteleri içinde, 37 bölüm, 418 sayfadan oluşan  Jinekoloji de  Laparoskopik Cerrahi kitabını
çıkartmış, Web sayfasını hizmet sokmuş, Endoskopik Bülteni ile değerli meslektaşlarımıza ulaşma programını başlatmış,
başlangıç sayıları az da olsa ileriki yıllarda artımını planladığı bölgesel Endoskopi kurslarını uygulamaya koymuş, birlik
ve beraberlik içinde  yöneticilerinin değişimine olanak sağlayacak bir tüzük çerçevesinde çalışmasını sürdüren bir
kuruluştur.

JED yönetimi olarak arzumuz İlgili meslektaşlarımızın bu kuruluşa sahip çıkmalarıdır.
TJOD -Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi  konularının   ve JED için ayrılan bölüm yazılarının
okuyucuya faydalı olması dileğimle,

JED yönetimi ve şahsım adına içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Hikmet HASSA
JED Yönetim kurulu Başkanı

KONUK EDİTÖR

125

J‹NEKOLOJ‹K ENDOSKOP‹
DERNE⁄‹ BÖLÜMÜ


