
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 EKİM 2017   Cerrahi kararı tartışmalı torakolomber travmalar 

• Düşük TLICS skorlu (<4) olguların sunumu 

• Konservatif tedavi uygularım: Hasta seçimi ve takip kriterleri 

• Cerrahi tedavi uygularım: Hangi olguya cerrahi ? Neden ve nasıl ? 

• Güncel sınıflamaların tedavi planlamasına katkıları ve olguların analizi 

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları 

 

8 KASIM 2017  Düşük dereceli isthmik spondilolisteziste karar 

• Olguların sunumu (bel ağrılı olgu & radiküler semptomlu olgu) 

• Konservatif tedavide hasta seçimi. Tedavi yöntemleri ve sonuçları 

• Mikrodekompresyon yeterlidir.  Stabilizasyon ve füzyona gerek yoktur.   

• Stabilizasyon gerekir ? Stabilizasyon ve füzyon seçenekleri. Nasıl yaparım? 

• Düşük dereceli isthmik spondilolisteziste tedavi algoritması nasıl olmalıdır? 

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları 

 

13 ARALIK 2017   Lomber disk hernilerinde L5-S1 diğer seviyelerden farklı mı? 

• L5-S1 seviyesinin anatomik ve biyomekanik farklılıkları 

• Olguların sunumu (ekstrüde fragmante & protrude) 

• Konservatif tedavi ile izlerim. NEDEN ve NASIL? 

• Cerrahi yaparım. NEDEN ve NASIL? 

• L5-S1 disk hernisinde tedavi algoritması nasıl olmalıdır? 

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları 

 

10 OCAK 2018   Komşu segment hastalığında ne yaparım? 

• Olguların sunumu (komşu segment hastalığı / dar kanal & disk hernisi) 

• Hasta komşu segmente mikrodekompresyon yaparım. NEDEN ve NASIL? 

• Hasta komşu segmente füzyonu uzatırım. NEDEN ve NASIL? 

• Mutlaka dinamik sistem kullanırım. NEDEN ve NASIL? 

• Komşu segment hastalığı füzyon cerrahisi sonrası ciddi bir sorun mudur?  

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ŞUBAT 2018  Hidrosefali ve siringomyelisi olmayan Chiari Tip I Malformasyonu 

• Chari tip I radyolojisi ve foramen magnum düzeyi BOS akım incelemeleri 

• Olguların sunumu (nonspesifik yakınmaları olan & defisitsiz) 

• Ameliyat etmem, konservatif tedavi ile izlerim. NEDEN ve NASIL? 

• Cerrahi yaparım. NEDEN ve NASIL? 

• Chiari Tip I malformasyonu tedavi algoritması nasıl olmalı? 

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları 

 

14 MART 2018    Lumbosakral bileşkede stabilizasyon 

• Olguların sunumu (ilk cerrahi olgusu ve revizyon olgusu) 

• Uzun stabilizasyonda iliak kanatları eklerim. NEDEN ve NASIL?  

• Sakroiliak eklemi korumaya çalışırım. NEDEN ve NASIL?  

• Lumbosakral bileşkede füzyon endikasyonları, teknikler ve sonuçları 

• Tartışma   

• Farklı kliniklerden olgu sunumları  

 

11 NİSAN 2018   Radiküler semptomlu osteoporotik kırıklı yaşlı hastaya yaklaşım 

• Osteoporotik kırıkta görüntüleme. Kırık zamanlaması ve ayırıcı tanı  

• Olguların sunumu (bel-sırt ağrısı ve radiküler semptomlu) 

• Stabilizasyondan uzak dururum: Ağrıya yönelik minimal invaziv girişimler 

• Stabilize etmek gerekir. Neden? Stabilizasyonu nasıl yaparım?  

• Osteoporotik kırıklarda tedavi algoritması.  

• Tartışma  

• Farklı kliniklerden olgu sunumları  

 

9 MAYIS 2018   Spastisite Cerrahisi / PANEL 

• Spastisite tanım, sınıflama ve konservatif tedavi yaklaşımları 

• Olguların sunumu 

• Spastisitede ortopedik cerrahiler  

• Nöroşirürjikal cerrahi teknikler ve sonuçları  

• Tartışma 

• Farklı kliniklerden olgu sunumları  


