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DAVETLİ SAYI EDİTÖRÜNDEN...
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Camiası olarak, son yıllarda giderek artan oranda “telif” bilimsel kitaplara
sahip olabildiğimiz için şanslıyız. Gerek TOTBİD gerekse de branş derneklerimiz bu konuda kendilerinden
beklenen çalışkanlık içindeler. Tıp kitabevleri de eskiye oranla konuya daha olumlu yaklaşıyorlar. Eğitim
süreçlerinde olan asistanlarımız ile eğitim sürecini tamamlamakla birlikte gelişen yeni bilgilere kendi anadili
üzerinden ulaşmak isteyen meslektaşlarımızın, artık hemen her konuda başvurabilecek basılı ve elektronik
kaynakları var. TOTBİD’in, yayımladığı kitaplar ve TOTBİD Dergisi aracılığı ile bu konuda öncülük yapması da
beklenen ve istenen bir gelişme...
Diz artroplastisi, çeşitli nedenlerle günümüzde ortopedistlerin ülkemizde ve dünyada en fazla başarı ile
kullandıkları cerrahi girişimlerdendir. Ortopedistler deneyimlerinin yetersiz olduğu bazı alanlarda cerrahi
girişimler konusunda isteksiz ya da çekinik davranırlarken, diz artroplastisi hemen hemen tüm ortopedistlerin
uyguladığı, bu konuda birikim ve yetkinlik edindiği alanlardandır. Yine de, konunun değişik alanlardaki
uygulamalarına ilişkin özgün yanları konusunda bilgi birikimine ihtiyaç bulunmaktadır. Son olarak, TUSYAD
tarafından yerli yazarların katkıları ile oldukça hacimli bir “Primer Diz Artroplastisi” kitabı hazırlanmış ve basılı
olarak biz ortopedistlerin kullanımına sunulmuştur.
Diz artroplastisinin çoğunlukla başarılı sonuç vermesi, hem cerrahlar hem de bu yöntemden yararlanan
hastalar tarafından yöntemin ününü artırmakta; bu yüzden de, diz artroplastisi dünyada ve ülkemizde giderek
artan uygulama sayılarına ulaşmaktadır. Ancak son yıllarda, “objektif ölçütlere göre başarılı saydığımız,
ancak hastalarımızın tatminkâr bulmadığı” yaklaşık yüzde yirmilik bir olgu grubu sıklıkla dile getirilmekte.
Bunun dışında, bazıları hiçbir zaman karşılaşmak istemeyeceğimiz türden komplikasyonlar da ne yazık ki
görülebilmekte; cerrahı, hastayı ve ailesini, nihayet ülke ekonomisini zorlayabilmektedir. Sosyal güvenlik
kuruluşlarımızın yetkilileri, katıldıkları kongrelerimizde “diz artroplastisi uygulamasından sonraki ilk dört yıl
içinde yüzde yirmilere ulaşan revizyon oranları” gibi korkutucu rakamları dile getirmekteler.
Günümüzde bir ortopedi ve travmatoloji hekiminin, en yüksek sayılarda yaptığı girişimlerden biri olan diz
artroplastisinin komplikasyonlarının önlenmesi ve çözümü konusunda yeterli bir bilgi birikimine ve deneyime
sahip olması gerekmektedir. Bu, hem mesleki yetkinlik bakımından hem de etik kurallar bakımından elzemdir.
TOTBİD Dergisinin bu sayısında, diz artroplastisinin çeşitli komplikasyonlarının önlenmesi, tanısı ve
tedavisi, konuda yeterli birikime sahip meslektaşlarımız tarafından, kendi deneyimleri temelinde tartışılmaya
çalışılmıştır. Başka sorumluluklarının yanı sıra dergideki bölümlerini takvime ve formata uygun şekilde
tamamlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Her türlü komplikasyon durumunda sorgulanan bir
konuda “Komplikasyon mu, malpraktis mi?” başlıklı ufuk açıcı ve değer katıcı nitelikteki bölüm için de Ünal
Kuzgun Hocamıza teşekkürü bir borç biliriz.
İlgili yazıların tamamlanması sürecinde amansız hastalığı nedeniyle acı bir şekilde kaybettiğimiz yazarlarımızdan
Fatma Düşünür Günsen’e bir kez daha Tanrı’dan rahmet diliyoruz.
TOTBİD Dergisinin bu sayısının asistan ve uzman meslektaşlarımız için yararlı olması umut ve dileği ile...
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