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ÖN SÖZ
Cerrahinin tarihinin insanlık kadar eski olduğu bilinse de en net
belge Antik Yunan Dönemi’nde yaşamış olan Hipokrat’ın yazdığı ‘On The
Surgery’ yani ‘Cerrahide’ (MÖ 400) kitabıdır. Bu kitapta cerrahlar
karşımıza uzman olarak çıkmakta ve cerrahların yapması gerekenler,
asistanları, cerrahi el aletleri ve travmalara yaklaşımlara kadar pek çok
konudan bahsedilmektedir.
Modern cerrahinin gelişimi ise son 100 yılda ilerleyen teknoloji,
teknikler ve bulunan yeni tedavi yöntemleri ile oldukça ivmelenmiştir.
Ancak cerrahi artık bir boyut daha değiştirmektedir. Yapay zeka
teknolojisi ile birlikte artık her şey gibi cerrahi de robotik cerrahi olarak
değişmektedir.
Ancak insanların kafasında oluşan ‘Artık cerrahlar değil robotlar
ameliyat yapıyor’ algısı yanlıştır. Çünkü geliştirilen yapay zeka ile
oluşturulan robotlar, cerrahların fiziksel ve zihinsel yorgunluklarını
azaltmak için var olan asistanlardır ve görevleri de minimum hasarla ufak
deliklerden yüksek hassasiyetle ameliyatlar yapmayı sağlamalarıdır. Ama
bunlar sadece bir enstrümandır. O enstrümanın kontrolü de kara merci de
yine cerrahlardır.
Bu yüzden cerrahinin bilgi birikimi ve hastalıklara yaklaşımı
nesilden nesile aktarılarak sürdürülmelidir. Livre De Lyon kitabevi
tarafından basılan bu kitabın amacı da yıllardır var olan hastalıklara
günümüzde cerrahların yaklaşımlarıdır.
Editör
Op. Dr. Tolga Önder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü

I

II

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ…....……………………..…………………………………........I
Bölüm I

S. Doğan & Y. Aydın & F.Çay

PRİMER HİPERPARATİROİDİ VE CERRAHİ DENEYİMİ-MİZ….1
Bölüm II

A. H.Yardımcı

REKTUM KANSERİ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME: TÜMÖR EVRELEME, GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
VE YÖNETİM….…………………………………………13
Bölüm III

T. Önder

HEMOROİDAL HASTALIK….……………………………………41
Bölüm IV

U. Turan

NON-ENTÜBE VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ
VE ANESTEZİ TEKNİĞİ………...………….…………...49
Bölüm V
FEMUR

N. Çevik
BOYUN KIRIKLARINDA TANI VE TEDAVİ
YÖNTEMLERİ…………………………………………...57

III

IV

