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YENÝ OLUÞTURULAN TÜRKÇE ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ
YAN DAL HABERLEÞME - TARTIÞMA GRUPLARI
Sevgili Meslektaþlarým

Omurga Cerrahisi

Türk orthopod haberleþme grubumuzun kurulmasýndan
bu yana neredeyse üç yýl geçti. Bugün ulaþtýðýmýz aktif
üye sayýsý Ocak 2003 itibarý ile 600’ü geçti. Bu sayý
saðlýk camiasýndaki mesleki elektronik haberleþmetartýþma gruplarý içerisinde oldukça yüksektir. Örnek
verecek olursak Genel cerrahi grubu 1221, Kulak burun
boðaz2 550, Radyoloji3 199, Çocuk hastalýklarý4 204
kadar üyeye sahiptirler. Gerçekten turk orthopod bugün
türk ortopedisinin netteki ortak sesi olmuþ ve gün
geçtikçe tartýþma ve haberleþme kalitesini daha da
yükseltmektedir.

Üye sayýsý: 92

Turk orthopodun ardýndan bazý meslektaþlarýmýzýn
önderliðinde alt dal uðraþý alanlarý ile ilgili yeni
haberleþme gruplarý hýzla oluþturulmuþtur. Dr.Haluk
Berk tarafýndan “turk-omurga”, Dr. Nevzat Dabak
tarafýndan “ortopedonkoloji”, ilk organize edilen yan
dal haberleþme gruplarýdýr. Gectiðimiz aylarda
Dr. Nurettin Heybeli tarafýndan “ayakcerrahisi” ve
Dr. Þadan Ay tarafýndan da “turkhand-org”
haberleþme gruplarý oluþturulmuþtur.
Bu geliþmeler ülkemiz ortopedisi için oldukça önemli
ve sevindiricidir. Aþaðýda bu gruplar ile ilgili geniþ
bilgi bulabilirsiniz.
Ayak Cerrahisi
Üye sayýsý: 76
Web adresi: http://groups.yahoo.com/group/
ayakcerrahisi/
Bilgi ve üye olmak için: Dr.Nurettin Heybeli,
heybelin@yahoo.com
Ayakcerrahisi grubu ilk kez turk orthopod ortamýnda,
Dr.Tanýl Esemenli’ nin “ayak cerrahisi ile ilginenler
bana e-mail atsýnlar” mesajý ile start aldý. Gelen
mailleri izleyerek hýzla bir grup oluþtu. Daha sonra
grubun ilk maillerinde bu yýl yapýlacak ulusal
kongrede yapýlmasý planlanan özel dal gününde ayak
cerrahisi oturumu tartýþmaya açýldý. Yazýþmalar
sonucunda toplantýnýn konularýnýn tamamý,
konuþmacýlarýn ise neredeyse tama yakýný net
ortamýnda (tüm üyelerin gözleri önünde!) oluþtu. Bu
gerçekten Ortopedi’de internetin kullanýmý ile ilgili
hem çok güzel bir örnek oldu hem de Türkiye’de
bir ilk olmayý baþardý. Bu nedenle ilgili aktivasyona
katýlan baþta Dr. Esemenli olmak üzere, tüm
meslektaþlarýmý kutlamak istiyorum.

Web adresi
http://groups.yahoo.com/group/turk-omurga/
Bilgi ve üye olmak için: Dr. Haluk Berk,
haluk.berk@deu.edu.tr
Ortopedik Onkoloji
Üye sayýsý: 72
Web adresi
http://groups.yahoo.com/group/ortopedonkoloji/
Bilgi ve üye olmak için: Dr. Nevzat Dabak,
ndabak@hotmail.com
El Cerrahisi
Üye sayýsý: 84
Web adresi
http://groups.yahoo.com/group/turkhand-org
Bilgi ve üye olmak için: Dr. Þadan Ay,
sadanay@tr.net
KAYNAKLAR
Eriþim tarihi: 16 Þubat 2003
1: http://groups.yahoo.com/group/turkcerrahi/
2: http://groups.yahoo.com/group/kbb-forum/
3: http://groups.yahoo.com/group/turkrad/
4: http://groups.yahoo.com/group/turk-pediatri/

GÜNCEL ORTOPEDÝK WEB SAYFALARI
1. SIGN (Surgical Implant Generation Network)
http://www.sign-post.org/
Bu ilginç web sayfasýnda kendilerini geri kalmýþ
ülkelerdeki yardýma muhtaç hastalara adamýþ
gönüllüleri bulacaksýnýz. Kar amacý gütmeyen bir
yardým kurulusu olan SIGN resmi olarak ilk kez
olarak Ocak 1999 da Lewis G. Zirkle, Jr., M.D.,
tarafýndan kuruldu. SIGN temel amacý yardýma
muhtaç ülkelerde ortaya çýkan uzun kemik
kýrýklarýnýn en ekonomik yoldan düzgün bir þekilde
intramedüller çivileme ile tedavisini yapmaktýr.
Kuruluþ tamamen gönüllülerden oluþmakta, yine
kilitli intramedüller çivileri de kendi imkanlarý ile
yaparak herbir çiviyi yaklaþýk 50$ gibi bir fiyata

ARTROPLASTÝ ARTROSKOPÝK CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY & ARTHROSCOPIC SURGERY

maletmektedirler. Ýntramedüller çivilemeyi bilmeyen
doktorlara uygulamalý seminerler düzenlenmekte ve
deðiþik ülkelerdeki deðiþik hastanelerde pilot
uygulamalar yapýlmaktadýr. Gönüllü olmak için
yada kuruluþ ile ilgili geniþ bilgi için web sayfasýndan
her türlü açýklamaya ulaþabilirsiniz.
2. ORTHOPAEDIC WEB LINKS (OWL):
http://orthopaedicweblinks.com/
Dr. Myles Clough önderliðinde 6 bini aþkýn sayýda
ortopedi ve travmatoloji ile ilgili linklerin deðiþik
kategorilerde yeraldýðý topyekün bir adres. Sayfa son
derece ustaca hazýrlanmýþ ve kategorize edilmiþ. Ders
notlarýndan powerpoint sunulara kadar hemen
herþeye buradan ulaþmak mümkün. Kesinlikle sýk
kullanýlanlara eklemelisiniz.
3. THE INTERNET FOR
3. ORTHOPAEDIC SURGEONS:
Don Johnson M.D. ve Myles Clough MD,
http://condor.sechrest.com/clough/book/layer1.htm
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Ortopedik internetle ilgili Dr.Clough’un kitabýnýn kýsa
bir özetini bu adreste bulmak mümkün. Hipertekst
linklerle yazý oldukça interaktif hale getirilmiþ.
Uðramakta yarar var!
4. ORTOPEDÝK HASTA TAKÝP PROGRAMI
http://www.orthoturk.com/program/windows/
ortopedi.htm
Tamamen ücretsiz olan bu program Ortopedi ve
Travmatoloji uzmaný Dr. Ercan ONAÇ tarafýndan
muayenehane ve klinik ortamýnda kullanýlmak üzere
geliþtirilmiþtir. Kullanýlýrken karþýlaþýlacak problemler için
ercan@orthopaedics.com veya ercan@hotmail.com
adresine mail atabilirsiniz. Program kendi kendinize
indirildikten sonra Win98 ve WinXP ortamýnda
kolaylýkla çalýþmaktadýr.

