TOTBİD Dergisi

ix

DAVETLİ SAYI EDİTÖRÜNDEN...
Değerli meslektaşlarım ve değerli okurlarımız,
TOTBİD Dergisi’nin bu sayısında, erişkin rekonstrüktif kalça cerrahisinin temel sorunlarından olan
revizyon kalça artroplastisini tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi
Malzeme İmalatçıları, İhracatçıları ve İthalatçıları Derneği’nden (ORDER) edindiğim 2019–2020 Türkiye
verilerine göre, yaklaşık olarak 37.000 primer kalça artroplasti olgusunun %10–%18’i revizyon cerrahisi
gerektirebileceği ön görüsüyle yıllık revizyon gerektirebilecek vaka sayısı hesaplanabilir.
Hekimlikte unutmamamız gereken en önemli kural “önce zarar verme” olmalıdır. Artroplasti uygulamaları
geriye dönüşümsüz süreçler olduğundan, titiz ve doğru cerrahi uygulama, iyi malzeme seçimi, iyi planlama
ve iyi takip süreçleri temelimiz olmalıdır. Yine artroplastiye gönül veren, yıllarını bu iş uğruna seve seve bilim
ışığında harcamış, her zaman bilgisine ve teknik becerisine hayran olduğum hocam Prof. Dr. İlker Çetin’in
sözüyle tamamlamak istiyorum; “Revizyonun kolayı yoktur, hepsi zor ameliyatlardır, bu nedenle her türlü senaryoya
hazırlıklı girmek zorundasınız”.
Çıktısını alarak elinizde tuttuğunuz veya ekrandan okuduğunuz dergimizin bu sayısında birçok ortopedi
ve travmatoloji uzmanının, uzman adayının ve yardımcı personelin emeği mevcuttur. Bu sayının ve diğer
sayıların da çıkmasına vesile olan, başta Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halit Pınar’a ve diğer yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Dergimizin
Editörü Sayın Prof. Dr. İrfan Esenkaya Hocama, bana her ayrıntıyı tek tek sabırla anlattığı için, her
bölümdeki cümleleri tek tek Türkçe’ye uygunluk, anlam ve yazım kuralları açısından inceleyip değerlendirdiği
için, her şekildeki alt yazıları ve her literatürü tek tek incelediği ve bana yol gösterici olduğu için minnet
ve saygılarımı sunarım. Ayrıca dergi bölümlerinde seve seve görev alan, bilgilerini ve tecrübelerini literatür
destekleriyle beraber bizimle en içten şekilde paylaşan bölüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Dergimizin
yayın kurulu üyelerine ve danışma kurulunda görev alan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bölümlerin
redaksiyonunda, bazı şekillerin çizimlerinde yeteneğini kullanan, becerisi ve bilgisine güvendiğim, gecesini
gündüzüne katan ve beni sabırla dinleyen ve hiç kırmayan Araş. Gör. Dr. Alperen Kaan Yaman’a teşekkür
ediyorum. Derginin hazırlık süreçlerinde ve basım aşamasında çalışan diğer tüm görünmeyen kahramanlara da
tek tek teşekkür ediyorum.
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