


Önsöz

Değerli Meslektaşlarım,

Laparoskopik cerrahinin yaygınlığı dünyada giderek artmaktadır. Özellikle son dekatta 
Jinekoloji alanında hemen hemen tüm operasyonlar ağırlıklı olarak laparoskopik olarak 
gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik ameliyatların kullanım sıklığındaki bu artışında 
altında yatan en önemli nedenlerden biri Robotik Cerrahi sistemin günümüz cerrahi 
tababetinde kullanılabilir hale gelmiş olmasıdır. Robotik cerrahi sistem özellikle 3 
boyutlu görüntüleme sistemi, eklemli enstrümanları ve cerrahi ergonomi avantajları ile 
cerrahinin etkinliğini ve yapılabilirliğini arttırmaktadır. Fakat tüm bu avantajlarının 
yanında teknik anlamda birçok farklılığı bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle port 
yerleşimi, hasta pozisyonu ve Robotik sistemin hastaya bağlanması (docking) gibi 
geleneksel laparoskopik cerrahiden farklılıkları vardır. Bunların yanında cerrahın taktil 
uyarı almadan operasyonu gerçekleştirmesi gibi dezavantajları bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu nedenle Robotik cerrahi uygulamasının daha iyi anlaşılması, 
kullanıcılarının yaygınlığının arttırılması ve hali hazırda Robotik cerrahi sistemi kullanan 
cerrahların tecrübelerini ilerletmesi ancak kaliteli, bilimsel içeriği doyurucu ve pratik 
uygulama yapılabilecek eğitimler ile sağlanabilmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda robotik cerrahinin temel prensiplerini ve operatif 
farklılıklarını tecrübe edebileceğiniz bunun yanında robotik cerrahi simülatörerinde ve 
hayvan laboratuvarında dişi domuzlar üzerinde canlı dokularda eğitim alma fırsatı 
yakalayacağınız  hem da Vinci Sİ hem de da Vinci Xİ ile yapılacak iki günlük “Jinekolojik 
Robotik Cerrahi Eğitim Programları”nın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. 

Saygılarımla,

Prof.  Dr. Fatih Şendağ



Kursun Tanımı ve Amacı
Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programı ağırlıklı olarak sanal simülatör ve canlı 
hayvan dokusunda pratik eğitim yapılması üzerine dizayn edilmiştir. Bu sayede ilk 
kullanıcılar Robotik cerrahi sistem ile doğrudan temas ederek felsefesini ve teknik 
uygulamalarını öğrenecektir. Bunun yanında hali hazırdaki kullanıcılar ise Robotik 
cerrahi sistem ile olan tecrübe eksikliklerini tamamlama ve ileri düzey cerrahi 
uygulamaları gerçekleştirecektir. 

Katılımcı Profili
ü Temel Laparoskopi eğitimini tamamlamış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları

ü Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanları ve Uzmanlık Asistanları

Katılımcı Sayısı
Katılımcı sayısı her dönem için minimum 5, maksimum 8 kişidir.

Sertifikasyon
Kurs sonunda Robotik Cerrahi Sertifikası verilecektir.

Öğrenme Hedefleri
Kurs sonunda tüm katılımcılar;

• Robotik jinekolojik cerrahi uygulamalarındaki hasta pozisyonunu     
 belirleyebilecektir,

• Robotik Jinekolojik prosedürler uygun port yerleşimini yapabilecektir,

• Robotik cerrahi sistemi hastaya bağlayabilecek (Docking) ve farklı bağlantı   
 şekillerini uygulayabilecektir,

• Robotik jinekolojik cerrahiye uygun enstrüman seçimini gerçekleştirebilecektir,

• Robotik sütürasyonu gerçekleştirebilecektir.



Kurs Programı
1. Gün   
09:30 - 09:45 Kurs kayıtları 

09:45 - 10:00  Açılış konuşması ve tanışma    

10:00 - 11:00  Teorik bölüm - 1
 • Hasta pozisyonu 
 • Portların yerleştirilmesi
 • Docking
 • Komplikasyonlar
 • Domuz anatomisi

11:00 - 13:00  Laboratuvar çalışması - 1
   Simülasyon ve domuz çalışması
                        
13:00 - 13:30  Öğle yemeği

13:30 - 16:30  Laboratuvar çalışması - 2
    Simülasyon ve domuz çalışması

 16:30 - 17:00  İlk günün değerlendirmesi ve kapanış 

2. Gün  
09:00 - 09:30  Eğitim merkezi turu

09:30 - 10:30  Teorik bölüm - 2: Video sunumları
 Myomektomi, histerektomi, sakrokolpopeksi, tubal reanastomoz

10:30 - 13:00  Laboratuvar çalışması - 3
 Simülasyon ve domuz çalışması

13:00 - 13:30  Öğle yemeği

13:30 - 16:00  Laboratuvar çalışması - 4
 Simülasyon ve domuz çalışması 

16:00 - 16:30   Serti�ka töreni - Kapanış



Tarihler:
27 - 28 Kasım 2017

Yer: 
Acıbadem Üniversitesi, Klinik Simulasyon ve

İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE),
Kerem Aydınlar Kampüsü, Ataşehir / İSTANBUL

Kontenjan:
Katılımcı sayısı her dönem için minimum 5, maksimum 8 kişidir.

Kurs Direktörü:
Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

fatih.sendag@gmail.com

Sekreterya ve Kayıt İşlemleri 
info@endoskopiegitim.org




