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‹ZLEN‹MLER / OBSERVATIONS

TEMEL OMURGA KURSU ‹ZLEN‹MLER‹
OBSERVATIONS FROM BASIC SPINAL COURSE
Alparslan ÞENKÖYLÜ(1)

lar› ve spinal stenoz konular› kursiyerlere aktar›ld›. Dördüncü oturumda deformite konusu incelendi ve bu çerçevede skolyoz, kifoz, spondilolizis-listezis ve spinal disrafizm tart›ß›ld›. Beßinci
oturumda servikal, torakolomber, sakral bölge
k›r›klar› irdelendi. ‹lk günün son oturumundaysa
omurgan›n spesifik, nonspesifik ve cerrahi enfeksiyonlar› ayr›nt›lar›yla tart›ß›ld›. Bunun yan›nda kat›l›mc›lar omurga hastal›klar›n›n tedavi algoritimleri konusunda e¤iticilerle tart›ßma f›rsat›
buldular.
Program›n ikinci bölümünü olußturan uygulama k›sm› Ankara Üniversitesi Anatomi laboratuar›nda gerçekleßtirildi. Bu bölümde önce e¤iticiler taraf›ndan omurgada s›k kullan›lan anatomik
yaklaß›mlar konusunda teorik bilgi verildi. Ard›ndan bir insan beß koyun kadavras› üzerinde posterior servikal füzyon, posterior torakolumbar
füzyon, anterior servikal füzyon, anterior torakolumbar füzyon ve PLIF (posterior lumbar interbody fusion) olmak üzere beß temel omurga füzyon ßekli gösterildi. Bunun yan›nda servikal
laminoplasti gibi ileri cerrahi yöntemlerden de
söz edildi. Daha sonra kat›l›mc›lara sertifikalar›
da¤›t›larak kurs sona erdirildi.

Þekil-1. Dr. Yaz›c›, kursiyerleri kadavra üzerinde bilgi
verirken.

Türk Omurga Derne¤i taraf›ndan her y›l düzenlenen Temel Omurga Kursu’nun 4. ‘sü 12-13
Ocak 2007 tarihinde Ankara’da yap›ld›. ‹lk günü
teorik, ikinci günü uygulama olarak gerçekleßtirildi. Teorik bölümü TOTBID Genel Merkezi Toplant› Salonunda yap›lan kursa kay›tl› olarak 48,
kay›ts›z olarak 18 olmak üzere toplam 70 civar›nda meslektaß›m›z kat›ld›. Teorik programa
omurgan›n cerrahi anatomisi ile baßland›. Bu
oturumda kraniovertebral bileßkeden sakrum ve
pelvise kadar bölgenin ayr›nt›l› anatomisi tart›ß›ld›. ‹lk günün ikinci gününde direkt radyografi, BT
ve MR olmak üzere omurgan›n görüntüleme
yöntemleri ana hatlar›yla anlat›ld›. Üçüncü oturumda servikal disk sorunlar›, lomber disk sorun1

Kat›l›mc›lardan gelen talep üzerine e¤iticilerin
sunular› e¤iticilerin onay› al›narak Türk Omurga
Derne¤i’nin web sitesine (www.turkomurga.org.tr) konuldu.
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Þekil-2. Temel kurs e¤iticileri, Dr. Alparslan Þenköylü, Dr. Necdet Altun, Dr. Emre Acaro¤lu, Dr. Mehmet
Alt›nmakas, Dr. Teoman Benli

Þekil-3. Dr. Tar›k Yazar kursiyerlerle birlikte.
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