AMER‹KAN KARAC‹⁄ER KONGRES‹
(AASLD 2012) ARDINDAN
2012 Amerikan Karaci¤er Kongresi
(AASLD) Amerika’nın kültürel v e
bilimsel yönden en zengin olan ﬂehri
olan Boston’da 9-13 Kasım 2012
tarihleri arasında yapıldı. Karaci¤er
kongresine 93 ülkeden 9563 kiﬂi katıldı.
Katılımcıların yaklaﬂık yarısı (%47)
Amerika Birleﬂik Devletleri dıﬂından
gelmekteydi.
Kongre her zaman oldu¤u gibi kurslar
ile baﬂladı. Bu kurslar arasında
“Mezuniyet Sonrası Kurs
(Postgraduated Course)” her zaman
oldu¤u gibi oldukça tercih edilen idi. Bu
yıl Mezuniyet Sonrası Kurs
“Bireyselleﬂtirilmiﬂ Tıp ve Klinik
Hepatolojide Uygulanımı” konulu idi.
Kursta, klinik hepatoloji için genetik ve
genomik tanısal yöntemler; viral
hepatitler, ilaca ba¤lı hepatit, ya¤lı
karaci¤er, karaci¤er fibrozisi ve

hepatoselüler kanserde genetik
yatkınlık-duyarlık, epidemioloji, tedavinin
düzenlenmesi ve tedavi yanıtı konuları
iﬂlendi. Bu yıl kursa katılım bir önceki
yıllara göre daha düﬂük idi. Mezuniyet
Sonrası Kurs’a katılımcıların büyük
kısmının klinisyen olması nedeniyle
genetik a¤ırlıklı bir kursun klinisyenler
için çok memnun edici olmadı¤ı
gözlendi. Bu ülkemizde tıp e¤itiminde
eksikli¤imiz olan “Ph.D. Programları”
k o nu s u n un t e kr ar t a rt ı ﬂ ı lm a sı
gereklili¤ini ortaya koymaktadır.
Transplantasyon kursunda organ
ba¤ıﬂlamada karﬂılaﬂılan sorunlar,
organ kısıtlılı¤ın düzeltilmesi, posttransplant alıcı yaﬂam süresini
iyileﬂtirmede donor ile iliﬂkili faktörlerin
ortaya konulması ve bunlara yönelik
yaklaﬂım konuları tartıﬂıldı. Organ
ba¤ıﬂlama sorunlarının ülkemizde de
önemli bir sorun olarak klinisyenlerin
karﬂısına çıkması nedeniyle bu konunun

Sayın Prof Dr Sait Ba¤cı baﬂkanlı¤ında,
20-25 Kasım 2012 tarihinde Antalya’da
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi baﬂarı
ile yapıldı.
Özellikle “G‹S REFRAKTER
HA STA LIKLARI, ME ZU N‹YET
SONRASI ENDOSKOP‹” kursları yo¤un
talep gördü. Geçen sene ilki yapılan ve
bu senede yo¤un talep nedeni ile tekrarı
yapılan Prof Dr Orhan Sezgin

Sevgili meslektaﬂlarım 2013 yılına
TKAD yönetim kurulu sizlerle sadece
bilimsel de¤il kısmende olsa biraz da
sizin ve bizim bildi¤imiz ama sizle ve
bizle paylaﬂmak istedi¤imiz konuları da
içeren bir gazet e ya yı nlama yı
kararlaﬂtırdı. Bunun bizi bizle biraz daha
tanı ﬂdı raca¤ı düﬂünces indey iz.
Hepatoloji e bülten bu ﬂekilde 2013
yılında do¤muﬂ oldu. Bunu nasıl
büyütece¤iz nasıl geliﬂtirece¤iz zaman
içinde hep birlikte camia olarak
kararlaﬂtıraca¤ız. Deneyimin, sezginin,
umudun, ilhamın ve bilginin anlaﬂılması
zor karıﬂımı olan fikirler, ﬂüphesiz ki
kusursuz bir bütünlükte do¤mazlar.
Muhtemelen olumlu ve olumsuz
tepkilerle karﬂılandıktan sonra
ıﬂıldamaya baﬂlar ve zamanla amacına
ulaﬂırlar. Tepkiler ve koﬂullarla zaman
içinde evrilir ve gerekirse de¤iﬂirler. ‹ﬂte
bizim gazetemizin durumunu herhalde
en iyi bu ﬂekilde açıklayabiliriz. Yeni
do¤muﬂ bir çocuk gibi herkesin ilgisine,
bilgisine, yardımına ve sevgisine ihtiyaç

Tabii ki bunda sizin çok de¤erli
katkılarınız ve son dönemde yaptı¤ınız
çalıﬂmalarınızı kongremizde sunmak
üzere göndermeniz olmazsa olmaz
gereksinimlerimizdir.
9. ulusal Hepatoloji Kongresini 28 Mayıs
(kayıt günü)- 1 Haziran 2013 tarihleri
arasında ‹stanbul Kongre merkezinde
yapmayı kararlaﬂtırdık. Oldukça modern

yapılmıﬂ bir kongre merkezi olan
‹stanbul Kongre Merkezinin
kongremizde planladı¤ımız katılımcı
sayısını karﬂılamasının yanında ﬂehrin
merkezinde yer alması ve merkezi
otellere yürüyüﬂ mesafesinde olması
da kararımızı vermemizde etkili
olmuﬂtur. Kongremizde bu yıl uzmanlık
sonrası kursu “Sirozun Umuda
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Sevgili Hepatoloji Dostları,
2013 yılı Mayıs ayı sonunda 9. Ulusal
Hepatoloji Kongresini yapmak üzere
Organizasyon Komitesindeki
arkadaﬂlarım, Kurs direktörlerimiz ve
TKAD Yönetim kurulu olarak yola
çıkmıﬂ bulunuyoruz. Umuyoruz ki size
layık olan bilimsel olarak yeterli ve
düzeyli bir kongre yapmayı baﬂarırız.

Sevgili meslektaﬂlarım 2013 yılına TKAD
yönetim kurulu sizlerle sadece bilimsel
de¤il kısmende olsa biraz da sizin ve
bizim bildi¤imiz ama sizle ve bizle
paylaﬂmak istedi¤imiz konuları da içeren
bir gazete yayınlamayı kararlaﬂtırdı.
Bunun bizi bizle biraz daha tanıﬂdıraca¤ı
düﬂüncesindeyiz.
Hepatoloji e bülten bu ﬂekilde 2013
yılında do¤muﬂ oldu. Bunu nasıl
büyütece¤iz nasıl geliﬂtirece¤iz zaman
içinde hep birlikte camia olarak
kararlaﬂtıraca¤ız. Deneyimin, sezginin,
umudun, ilhamın ve bilginin anlaﬂılması
zor karıﬂımı olan fikirler, ﬂüphesiz ki
kusursuz bir bütünlükte do¤mazlar.

Muhtemelen olumlu ve olumsuz tepkilerle
karﬂılandıktan sonra ıﬂıldamaya baﬂlar
ve zamanla amacına ulaﬂırlar. Tepkiler
ve koﬂullarla zaman içinde evrilir ve
gerekirse de¤iﬂirler. ‹ﬂte bizim e
bültenimizin durumunu herhalde en iyi
bu ﬂekilde açıklayabiliriz. Yeni do¤muﬂ
bir çocuk gibi herkesin ilgisine, bilgisine,
yardımına ve sevgisine ihtiyaç duyacaktır.
Bunu hep birlikte geliﬂtirerek gurur
duyaca¤ımız bir hale getirece¤imiz
inancını ﬂahsım ve TKAD yönetim kurulu
adına taﬂıyoruz.
Hepatoloji e bülten (HeB) formal bir
magazin dergisi, formal bir bilimsel dergi
de olmayaca¤ı gibi sabit yazarlı ve sabit

editörlü de olmayacaktır. Gönderilen
haberler, bilgiler velhasıl paylaﬂılmak
istenenler kendi içinde önceliklerine göre
HeB’ de yer alacaktır.
Arka plandaki resimde de oldu¤u gibi
Prometheus’ un 2700 yıl önce karaci¤erin
rejenerasyon gücünü yetene¤ini anlattı¤ı
gibi biz Hepatologlar karaci¤erin bu
yetene¤inin bir
benzerini
düﬂüncelerimizde de aynısını yaparak
oluﬂturarak HeB’ in gelmek istedi¤i
noktaya gelebilece¤iz getirebiliriz.
Hepinize saygılar sunarım
Zihin bekaretini kaybetmeden fikir
do¤urmaz.
YÜKSEL GÜMÜRDÜLÜ

AM ER ‹KAN KAR AC‹⁄E R konunun Transplantasyon kursunda
KONGRES‹ (AASLD 2012) tartıﬂılması bizler açısından
memnuniyet verici idi.
ARDINDAN
2012 Amerikan Karaci¤er Kongresi
(AASLD) Amerika’nın kültürel v e
bilimsel yönden en zengin olan ﬂehri
olan Boston’da 9-13 Kasım 2012
tarihleri arasında yapıldı. Karaci¤er
kongresine 93 ülkeden 9563 kiﬂi
katıldı. Katılımcıların yaklaﬂık yarısı
(%47) Amerika Birleﬂik Devletleri
dıﬂından gelmekteydi.
Kongre her zaman oldu¤u gibi
kurslar ile baﬂladı. Bu kurslar
arasında “Mezuniyet Sonrası Kurs
(Postgraduated Course)” her zaman
oldu¤u gibi oldukça tercih edilen idi.
Bu yıl Mezuniyet Sonrası Kurs
“Bireyselleﬂtirilmiﬂ Tıp ve Klinik
Hepatolojide Uygulanımı” konulu
idi. Kursta, klinik hepatoloji için
genetik ve genom ik tanısal
yöntemler; viral hepatitler, ilaca ba¤lı
hepatit, ya¤lı karaci¤er, karaci¤er
fibrozisi ve hepatoselüler kanserde
genetik yatkınlık-duyarlık,
epidemioloji,
tedavinin
düzenlenmesi ve tedavi yanıtı
konuları iﬂlendi. Bu yıl kursa katılım
bir önceki yıllara göre daha düﬂük
idi. Mezuniyet Sonrası Kurs’a
katılımcıların büyük kısmının
klinisyen olması nedeniyle genetik
a¤ırlıklı bir kursun klinisyenler için
çok memnun edici olmadı¤ı
gözlendi. Bu ülkem izde tıp
e¤itiminde eksikli¤imiz olan “Ph.D.
Programları” konusunun tekrar
tartıﬂılması gereklili¤ini ortaya
koymaktadır.
Transplantasyon kursunda organ
ba¤ıﬂlamada karﬂılaﬂılan sorunlar,
organ kısıtlılı¤ın düzeltilmesi, posttransplant alıcı yaﬂam süresini
iyileﬂtirmede donor ile iliﬂkili
faktörlerin ortaya konulması ve
bunlara yönelik yaklaﬂım konuları
tartı ﬂıl dı. Organ ba¤ıﬂ l ama
sorunlarının ülkemizde de önemli
bir sorun olarak klinisyenlerin
karﬂısına çıkması nedeniyle bu

Kongre sabah toplantıları ve parelel
toplantılar ile baﬂladı, paneller ve
konferanslar ile devam etti. Bu yıl
parelel toplantılar daha yo¤unlukta
idi. Toplantılarda 200 konuﬂmacı
toplam 2081 adet bildirilerini di¤er
katılımcılarla sözlü (258 adet) ve
poster sunumlar (1823 adet) ile
paylaﬂtılar. Çalıﬂma konuları
hakkında bilgi verdiler, fikir alıﬂ
veriﬂinde bulundular. Çalıﬂmaların
bir sonraki aﬂaması için veya yeni
baﬂlanacak çalıﬂma planları için
bilgi alıﬂveriﬂinde bulundular.
Ül kem izden gelen posterler
de¤erlendi ri ldi¤i nde biz leri n
Amerikan Karaci¤er Kongresi’ne
daha fazla bildiri ile katılmamız
ge rek ti ¤i d üﬂ ünc es i nde yi m .
Amerikan karaci¤er kongresine 75
ilaç endüstrisini temsilen 991 firma
temsilcisi katıldı.
Yılda bir kez yapılan bu bilimsel
toplantılarda, katılımcılar çalıﬂma
amaçlarını, elde ettikleri verileri di¤er
katılımcılarla paylaﬂmaktadırlar.
Bununla birlikte katılımcılar,
çalıﬂmalarında yaﬂadı kları
problemlerin çözülmesi,

çalıﬂmalarının daha verimli olması
veya bir üst düzeye çıkabilmesi için
bu konuda deneyimli di¤er bilim
insanları ile bu kongre ortamında
bilgi alıﬂveriﬂinde bulunmaktadırlar.
Bu büyük kongrelerin en çok
sevdi¤im yanı katılımcılar arasında
bilgi alıﬂveriﬂi sa¤lanması için uygun
ortam yaratmak, bilgiye ulaﬂmayı
kolaylaﬂtırmaktır. Bu nedenle
ülkemizden mümkün oldu¤u kadar
çok katılımcının bu kongrelere
katılımı sa¤lanmalı ve insanların
bilgiye ulaﬂımı kolaylaﬂtırılmalıdır.
Ülkemizde 2 yılda bir yapılan Ulusal
Hepatoloji Kongreleri, bilimsel
programının zenginli¤i,
konuﬂmacıların deneyimi ve geniﬂ
katılımı ile her geçen yıl Amerikan
Karaci¤er Kongreleri ve Avrupa
Karaci¤er kongreleri (EASL) ile
arasındaki farkı kapatmaktadır.
Amerikan Karaci¤er Kongresi
önüzmedeki yıl (AASLD 2013)
“Washington
DC”
de
gerçekleﬂecektir. Bildiri gönderim
tarihi 1 Nisan 2013 ile 5 Haziran
2013 arasıdır. Umarım geçen yıldan
daha fazla bildiri gönderebiliriz. ‹yi
çalıﬂmalar dile¤iyle,
Ramazan ‹dilman

Sevgili
Hepatoloji Dostları,

oldu¤u gibi sabah toplantıları,
konunun uzmanları ile ö¤len
yemekleri ve konferanslar ile tam
bir bilimsel ﬂölen yaﬂamak ve
yaﬂatmak niyetindeyiz. Tabii ki
gündüz yo¤un bilimsel
toplantıların ardından ‹stanbul
ilk yazının akﬂam serinli¤inde,
açık havada e¤lenceli
pro gramları mız da g ünün
yorgunlu¤unu atmamıza
yardımcı olacaktır.

2013 yılı Mayıs ayı sonunda 9.
Ulusal Hepatoloji Kongresini
yapmak üzere Organizasyon
Komitesindeki arkadaﬂlarım,
Kurs direktörlerimiz ve TKAD
Yönetim kurulu olarak yola
çıkmıﬂ bulunuyoruz. Umuyoruz
ki size layık olan bilimsel olarak
yeterli ve düzeyli bir kongre
yapmayı baﬂarırız. Tabii ki bunda
sizin çok de¤erli katkılarınız ve Sonuç olarak; Sevgili hocalarım
s o n d ö n e m d e y a p t ı ¤ ı n ı z ve arkadaﬂlarım, 28 Mayıs-1
çalıﬂmalarınızı kongremizde Haziran 2013 tarihleri arasında
sunmak üzere göndermeniz
o l m a z s a
o l m a z
gereksinimlerimizdir.
9. ulusal Hepatoloji Kongresini
28 Mayıs (kayıt günü)- 1 Haziran
2013 tarihleri arasında ‹stanbul
Kongre merkezinde yapmayı
kararlaﬂtırdık. Oldukça modern
yapılmıﬂ bir kongre merkezi olan
‹stanbul Kongre Merkezinin
kongremizde planladı¤ımız
katılımcı sayısını karﬂılamasının
yanında ﬂehrin merkezinde yer
alması ve merkezi otellere
yürüyüﬂ mesafesinde olması da
kararımızı vermemizde etkili
olmuﬂtur. Kongremizde bu yıl
uzmanlık sonrası kursu “Sirozun
Umuda Yolculu¤u” baﬂlı¤ı altında
Sirozun fibrozisden kompanze
siroza,
ondan
da
dekompanzasyona kadar olan
yolculu¤unda önemli kilometre
taﬂlarını tartıﬂmayı uygun bulduk.
Bu kursumuza yurt dıﬂından
konularında çok de¤erli ve söz
sahibi 10 yabancı konuﬂmacı ve
tabii ki Türkiye’den çok de¤erli
konuﬂmacılar üst düzeyde
konuﬂmaları ile renk
katacaklardır. Kongremizin
sürecinde önceki yılarda oldu¤u
gibi bu yıl da bilimsel çıtayı daha
da yükseltmek ve kongremize
uluslararası katılımları arttırmak
amacı ile yabancı ve Ülkemizden
çok de¤erli konuﬂmacılar yer
alacaklardır. Önceki yıllarda

‹stanbul Kongre Merkezinde
düzenleyece¤imiz 9.ulusal
Hepatoloji Kongremize
Düzenleme komitesi adına
hepinizi davet eder, bilimsel
çalıﬂmalarınızı ve katkılarınızı
kongremizde görmeyi arzu
ederiz.
Sevgi ve Saygılarım ile
Prof.Dr.
Osman Cavit Özdo¤an
9. Ulusal Hepatoloji Kongresi
Düzenleme Kurulu Adına
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S ay ı n Pr o f D r Sa i t B a¤ c ı
baﬂkanlı¤ında, 20-25 Kasım 2012
tarihinde Antal ya’da U lusal
Gastroenteroloji Kongresi baﬂarı ile
yapıldı.
Özellikle “G‹S REFRAKTER
HASTALIKLARI, MEZUN‹YET
SONRASI ENDOSKOP‹” kursları
yo¤un talep gördü. Geçen sene ilki
yapılan ve bu senede yo¤un talep
nedeni ile tekrarı yapılan Prof Dr
Orhan Sezgin koordinatörlü¤ünde
gerçekleﬂtirilen “ABDOM‹NAL
ULTRASONOGRAF‹” kursu yine
be¤eni ile takip edildi.
Bilimsel programın zenginli¤i
hepatoloji ve gastroenterolojinin can
alıcı konularının iyi harmanlanması
ile katılımcıların paralel oturumların
seçiminde zorlandı¤ı izlenimi elde
ettik. Konularında deneyimli ve
yetkin yabancı konuﬂmacılarda
kongreye renk katmıﬂlardır .
Bu sene Türk Gastroenteroloji
Derne¤i çatısı altında faaliyetlerini
yürüten çalıﬂma grupları da oldukça
verimli toplantılar yapmıﬂlardır.
Kolorektal-polip kanser çalıﬂma
g r u b u P r of L e v e nt E r de m
baﬂkanlı¤ında Sa¤lık Bakanlı¤ı ile
yakın temas halinde bulunarak aktif

olarak ül kemi z i çi n taram a
programlarını belirlemek üzere
çalıﬂmalara baﬂlamıﬂtır.
Uzun yıllardır motilite konusunun
geri planda kalmasına ra¤men,
geçen sene ve bu sene
Nörogastroenteroloji çalıﬂma grubu
Prof Dr Serhat Bor baﬂkanlı¤ında
çarpıcı konuları iﬂlemiﬂ ve yo¤un
ilgi görmüﬂtür.
Sözlü bildirilerde aktif tartıﬂmalar
salonların dinami¤ini ayakta
tutmuﬂtur. Her oturum sonunda,
sunum tekni¤i ve stili göz önünde
bulundurularak ödül verilmesi, bildiri
sahibi
arkadaﬂlarımızı
cesaretlendirmiﬂ ve motive etmiﬂtir.
Bu kongre ayrıca ilk defa, “apple
cihazlarınızdan” kongrenin takip
edilmesi mümkün olmuﬂtur. Yine
ilk defa akılcı ilaç kullanımı
sempozyomu yapılmıﬂ ve oldukça
tartıﬂmalı geçmiﬂtir.
Bu kongrenin sevindirici bir baﬂka
tarafı, sevgili arkadaﬂımız Prof Dr
Dinç Dinçer’i sa¤lıklı, eskisinden
daha aktif olarak aramızda
görmekti.
Sosyal açıdan da kongre oldukça
renkli sahneler sergilemiﬂtir.
Özel li kl e “Yetenek-Siz sini z”
yarıﬂmasında aramızda pek çok
cevherin tıp camiasında harcandı¤ı
kanaati uyanmıﬂtır.
Sayın baﬂkanımızın güzel musiki
yorumu ve sanat bilgisi bu
kongrenin nasıl baﬂarılı oldu¤unun
cevabını vermiﬂtir. Tabi ki kongrenin
genel sekreteri Doç Dr Tarkan

Karakan‘ın yo¤un emeklerini göz
ardı etmemek gerekir.
Basın yayın organların yo¤un
talepleri ve kongrenin basında
yo ¤un ﬂ eki l de y er bul ma sı
camiamızı sevindirmiﬂtir.
Bir kongre katılımcılarla güzelleﬂir.
Kongrelerin amacı, bilimselli¤in
paylaﬂılmasının yanında dostlu¤un
paylaﬂılmasını da hedefler. Tüm
meslektaﬂlarımızın elbirli¤i ile
güzelleﬂtirdi¤i kongrelerimizin her
sene daha iyiye gitmesi
umuduyla……….

