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Brooklyn’de do¤muﬂtur. 1976
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Sinai School of Medicine, New
York mezunudur. 2001 yılından
bu yanaNew York Mount Sinai
Hastanesi’nin Karaci¤er
Hastalıkları
bölümünün ﬂefli¤ini
yürütmektedir. Halen aynı
hastanede görevine devam
etmektedir. 2009 yılında AASLD
Baﬂkanlı¤ını yapmıﬂtır.

Birçok insan, kültür ve ırkın bir
araya gelerek muhteﬂem bir
karıﬂım oluﬂturdu¤u bir yer. Bu
açıdan Amerika ve New York’a
benzetiyorum.
Sanki bir “melting pot” gibi.
Ayrıca yemeklerinizi de çok
seviyorum. Farklı ve lezzetliler,
aynı zamanda sa¤lıklı.
Bu kadar lezzetli yemeklerin aynı
zamanda sa¤lıklı olması biraz
garip ama...

Scott Friedman’ın Burçak Evren
Taﬂdo¤an ile Röpötajı:

Dr. Friedman: Hepatoloji
hastaları yargılayamayaca¤ınız
(niye alkol kullanıyorsun? gibi..),
ekip çalıﬂması dahilinde bilimsel
faaliyetler yürütebilece¤iniz bir
dal.
Ayrıca zeki de olmanız gerekiyor.

Soru: Öncelikli olarak Türkiye’ye
hoﬂgeldiniz. Sizi Türkiye’de
görmekten mutluluk duyuyoruz.
Daha önce hiç Türkiye’de
bulunmuﬂ muydunuz?
Dr. Friedman: Evet, bu benim
üçüncü geliﬂim. Daha önce de
Kapadokya, Adana ve ‹stanbul’a
gelmiﬂtim.
Adana ve ‹stanbul’da hepatoloji
üzerine toplantılara katılmıﬂtım.
Soru: Türkiye ile ilgili görüﬂleriniz
nedir? Ülkemizi be¤endiniz mi?
Dr. Friedman: Evet, Türkiye çok
güzel ve farklı bir ülke. ‹stanbul
tarihi ve kültürel açıdan çok güzel
bir ﬂehir.

Soru: Hepatoloji konusunda
çalıﬂmak istemenizin sebebi
ne idi?

Soru: Türk hepatolojisi
konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
Dr. Friedman: Türkiye’deki
hepatolog arkadaﬂlarımın
çalıﬂmalarını çok be¤eniyorum.
Bunu niçin söylüyorum, çünkü
ﬂu anda ABD’de çalıﬂtı¤ım
merkezde 4 Türk
gastroenteroloji doktoru ile
çalıﬂma, onlara e¤itim verme
imkanım oldu. Bu e¤itimleri
sırasında çok iyi bir
gastroenteroloji e¤itimi aldıklarını
ve iyi birer

doktor olduklarını, hepatoloji
konusunda çok tecrübeli
olduklarını gördüm. Bir de ﬂu
anda Amerika’da
gastroenterologların birço¤u
maddi nedenlerden dolayı
diagnostik ve giriﬂimsel
gastroenterolojik iﬂlemlerle
ilgileniyorlar. Hepatoloji ile
ilgilenenler az sayıda, sadece
akademik kadro dahilinde
kaldılar.
Türkiye’deki gastroenterologlar
böyle de¤il. Hem hepatoloji ile
ilgileniyor hem de gastrointestinal
kanal ile iliﬂkili giriﬂimler yapıp
hasta takip ediyorlar.
Keﬂke biz de ABD’de bu ﬂekilde
çalıﬂabilsek.
Soru: Son olarak Türkiye’den
yanınıza gelip e¤itim almak
isteyen genç arkadaﬂlar için
neler söylersiniz?
Dr. Friedman: ABD’de çalıﬂmak,
ö¤renmek için istekli tüm doktor
arkadaﬂlarımıza kapımız açık.
Fakat en önemli ﬂartımız iyi
derecede ‹ngilizce bilmeleri.
Merkezimizde yapacakları 1 yıllık
çalıﬂma ile birçok olgu görüp
hepatolojinin tüm dallarında
e¤itim alabilirler. Bir yılın gerekli
e¤itim için yeterli
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Soru: Çok teﬂekkür ederiz. Yakın
zamanda sizi tekrar Türkiye’de
görmeyi umuyoruz.
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incisi ‹stanbul’da baﬂarı ile
yapıldı. Türk Karaci¤er
Araﬂtırmaları Derne¤i’nin (TKAD)
gelene¤i haline gelen bilimsel
açıdan zengin, geniﬂ katılımı ve
her yönü ile zengin bir karaci¤er
kongresi daha düzenlendi. Prof.
Dr. Osman Özdo¤an baﬂta
olmak üzere kongre düzenleme
kurulunun de¤erli üyelerine ve
TKAD yönetim kurulu üyelerine
biz katılımcılara bu bilimsel
ziyafeti sundukları için tekrar
teﬂekkür ederim.
Kongre Mezuniyet Sonrası
E¤itim Kursu ile baﬂladı. Kurs
konusu güncel hayatta çok sık
karﬂılaﬂtı¤ımız ‘Sirozun umuda
yolculu¤u” baﬂlı¤ında son dönem
karaci¤er hastalı¤ı
laboratuvardan klini¤e kadar,
konusunda deneyimli ulusal ve

uluslar arası de¤erli bilim
insanları tarafından enine
boyuna tartıﬂıldı, bilgi
alıﬂveriﬂinde bulunuldu.
Mezuniyet Sonrası E¤itim Kurs
programını düzenleyen, kursun
baﬂarılı bir ﬂekilde
tamamlanmasına katkı sa¤layan
Prof. Dr. Ulus S. Akarca ve Prof.
Dr. Fulya Günﬂar’a ayrı ayrı
tekrar teﬂekkür ederim. ‹yi bir
klinisyenin, okudu¤u literatürü
iyi anlayabilmesi ve bunları
çalıﬂmalarına aktarabilmesi için
mutlaka ve mutlaka iyi bir temel
bilim bilgisine sahip olması ve
laboratuvar deneyimi alması
gereklili¤i yeniden ortaya
konuldu. Ne yazık ki ülkemizde
tıp ö¤rencileri iyi bir temel bilim
e¤itimi alamadan mezun olmakta
ve önemli bir eksikle klini¤e giriﬂ
yapmaktadır.
Kursu takiben Kongrenin açılıﬂı
yapıldı, çok titizlikle hazırlanan
açılıﬂ konuﬂmaları özen içinde
sunuldu. Geçmiﬂten günümüze
bir kültür hazinesi olan ‹stanbul
Hastaneleri Prof. Dr. Nuran
Yıldırım tarafından katılımcılara
aktarıldı. Hemen arkasından
araﬂtırmacıların uzun bir sürede
büyük emek vererek
hazırladıkları de¤erli çalıﬂmaları
özen ve titizlikle sunuldu, bilgi
alıﬂveriﬂinde bulunuldu. Takiben
çok de¤erli bilim insanları akut
ve kronik karaci¤er hastalıkları
konusunda konuﬂmalarını
literatür bilgileri ile kendi kiﬂisel
deneyimlerini harmanlayarak
katılımcılara aktardılar, aklımızda
olan soruları cevaplamaya
çalıﬂarak bilgi alıﬂveriﬂinde

bulundular.
Ulusal Hepatoloji Kongrelerinin
olmazsa olmazları Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanları,
Patologlar ve Pediatrik
Gastroenterologlardır. Karaci¤er
patologları tarafından özenle
hazırlanan Klinisyenler için
Karaci¤er Turu baﬂlıklı patoloji
kursu muhteﬂemdi. Biz
klinisyenlere iyi bir karaci¤er
hastalıkları hekimi olabilmek için
karaci¤er histopatolojisi hakkında
bilgi sahibi olunması gereklili¤ini
yeniden hatırlattılar. Kursu
düzenleyen ve eme¤i geçen
herkese ayrı ayrı teﬂekkür
ederim.
9. Ulusal Hepatoloji Kongresi”nin
en önemli unutulmaz anı çok
de¤erli hocalarım için hazırlanan
ödül töreniydi. Prof. Dr. Muzaffer
Gürakar, Prof. Dr. Özden
Uzunalimo¤lu, Prof. Dr. Yücel
Batur ve Prof. Dr. Atilla Ökten’e
Türk hepatolojisine eﬂsiz katkıları
nedeniyle TKAD tarafından
hizmet ödüllleri verildi. Bu tören
sırasında hepimiz çok etkilendik,
duygusal anlar yaﬂadık, sevinç
gözyaﬂlarımıza engel olamadık.
Sayın hocalarım iyiki varsınız,
emekleriniz için çok çok teﬂekkür
ederiz.
Kongrenin son 2 gününe Gezi
parkı olayları damgasını vurdu.
Bu tarafı ile de 9. Ulusal
Hepatoloji Kongresi kolay kolay
unutulamayacaktır. Nice sa¤lıklı
ve baﬂarılı bilimsel kongreler
dile¤iyle,
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Muzaffer Hocam, Atilla Hocam, Özden Hocam ve Yücel Hocamıza salıklar diliyoruz ve
Kendilerine teekkür ediyoruz.

En Güzeli ödülünü o¤unun elinden almak olsa gerek Nice Y›lara Muzaffer Hocam ve Özden Hocam

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü
Dolaﬂım sisteminden böbre¤e
gönderilen ve Böbrekten yapılan
açıklamaya göre yarın 07:00 23:00 saatleri arasında
mesaneye su verilemeyecektir.
Kesintinin prerenal bir
obstruksiyona ba¤lı oldu¤u ve
ameliyat süresi boyunca devam
edebilece¤i bildirildi. Bu esnada
bu prerenal nedenlerin çözülmesi

için glomerül ve tübül dernekleri
birer yazılı açıklama yaptılar. Bu
durumun düzeltilmemesi halinde
greve gidecekleri ve grev
esnasın bir çok glomerül ve tübül
kaybından dolayı sorumluluk
almayacaklarını sert bir dille ifade
ettiler. Meydana gelecek
kayıpların yerlerinin
doldurulmasının çok uzun bir

süre alaca¤ı ve bu zaman
sürecinde di¤er organların
durumdan çok fazla
etkilenebileci¤ini açıklarken
bunun bir tehdit de¤il sonuç
olaca¤ının ve bu sonuçların
herkesi aynı oranda üzece¤inin
altını özellikle çizdiler.

Türkiye Glomerül ve Tübül
Dernekleri Konfederasyonu

