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TND 18. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, KAPADOKYA, 2001
Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Rektörler, Değerli Yabancı Konuklar, Saygıdeğer
meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği’nin (TND) l8nci Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresi için hepinize Kapadokya’ya hoş geldiniz diyorum.
Ekonomik krize rağmen fevkalade güç şartlara karşı uğraş vererek bu kongremizin
gerçekleşmesini sağlayan Erciyes Üniversitesi’ne ve TND Kayseri Şubesi’ne Sayın
Rektör Prof. Dr. Zeki Yılmaz ve Sayın Dekan ve TND Kayseri Şubesi ve Kongre
Başkanı Prof. Dr. Cengiz Utaş’ın şahıslarında özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca,
bu zor ekonomik şartlara rağmen desteklerini camiamızdan esirgemeyerek
kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan değerli sponsor firmalara da
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu kongrenin bazı ilkleri vardır. Şimdi izninizle onlara değinmek istiyorum.
Örneğin, bu kongre, Stand alanı olarak sponsor firmaların hizmetine mükemmel ve
geniş bir modern çadırın sunulduğu ilk kongredir.
Yine bu kongre, internette özel İngilizce ve Türkçe web sayfası olan, bildiri özetleri
kabulü on-line yapılan ve keza yine International Society of Nephrology (ISN) web
sayfasında da uluslararası önemli toplantılar çerçevesinde aylardır duyurulmakta
bulunan ilk ulusal kongremiz olma niteliğine sahiptir.
Ve nihayet bu kongre, Açılış Töreninde International Society of Nephrology (ISN),
European Renal Association (ERA-EDTA) ve International Society for Peritoneal
Dialysis (ISPD) olmak üzere Üç Büyük Uluslararası Nefroloji Örgütünün birden
Başkan, Eski Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde konuşmacılarla temsil
edildikleri ilk Ulusal Kongremiz olmaktadır. Yeri gelmişken, bizleri bu şekilde
onurlandıran ERA Başkanı Sn. Prof. Davison’a, ISN-COMGAN Başkanı Sn. Prof.
Dirks’e ve ISPD eski Başkanı Sn. Prof. Oreopoulos’a huzurlarınızda özellikle
teşekkür etmek isterim. Bu arada değerli konuklarımız ERA eski başkanı Prof.
Berthoux, ISPD eski başkanı Prof. Gokal, ve değerli bilim adamları Prof. Ponticelli,
Prof. Drüeke, Prof. Mujais, Prof. Thodis ve Prof. Van Hoof’u da konuk
katılımcılar olarak bizleri onurlandırdıkları için saygı ile selamlarım.
Kongrenin Açılış Günü olan bugün, bilindiği gibi Sn. Prof. Oreopulos ve Prof.
Gokal’ın katkılarıyla International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) ile
TND’nin ortak faaliyeti olarak tam gün süren bir “SAPD’de Güncel Yaklaşımlar
Kursu” gerçekleştirilmiştir. Çok başarılı geçen bu kurs, TND’nin bugüne kadar
International Society of Nephrology (ISN) ve European Renal Association (ERA)
ile ortaklaşa gerçekleştirdiği birçok organizasyondan sonra bu kez de bir diğer
önemli Uluslararası Nefroloji Örgütü olan International Society for Peritoneal

Dialysis (ISPD) ile gerçekleştirdiği bir ilk ortak aktivite olarak Türk Nefroloji’sinin
dışa açılım ve tanıtımında büyük önem ve değer taşımaktadır. Bu tür toplantılar,
güncel bilgilerin, uluslararası otoritelerce bize aktarılmasının dışında Uluslararası
Nefrolojinin yetkin kuruluşları ve onların üst düzey simalarınca ülkemiz Nefrolojisi
ve genç nefrologlarının tanınmasına da büyük katkıda bulunmaktadır ve hepimizce
iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi gereken birer fırsattır diye düşünüyorum.
l8nci Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi’nin
seçkin Türk ve yabancı bilim adamlarından oluşan uzman konuşmacıları, bu yıl
Türkiye’de transplantasyonun 25. yılını da kapsayan her zamanki geniş ve güncel
konu yelpazesi, sözlü ve poster niteliğinde birçok değerli sunumlar ve Türk ve
Avrupa Nefroloji Diyaliz-Transplant Registry’si sunumları ile alışılagelen yüksek
bilimsel standardın yanı sıra, gönüllerimizi Türkiye’nin yüreği ile birleştiren eşsiz
mekanı Kapadokya ve bu mekana yaraşır özgün sosyal aktiviteleri ile de unutulmaz
olacağına inanıyor, hepinizi Türk Nefroloji Derneği adına saygı ile selamlıyorum.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 19. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2002
Sayın rektör, değerli yabancı konuklar, saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Çok değerli kardeşimiz ve dostumuz Gürhun Atabay’ın çok zamansız ve çok acı
kaybının burukluğunu içimde taşıyarak hepinize Türk Nefroloji Derneği 19.
Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresine ve
Akdeniz’in incisi Antalya’ya hoş geldiniz diyorum.
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla nefrolojiyi
ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, sözlü ve poster bildiriler dışında
konuşmacı olarak hepsi konularında dünyaca tanınmış 22 misafir bilim adamı 40
konuşma ile ve çok değerli 62 yerli bilim adamı 70 konuşma ile katılmaktadır.
Misafir konuşmacılarımızın 9’unun sponsorluğu Türk nefrolojisinin geldiği yerin ve
kazandığı önemin bir göstergesi olarak ISN-COMGAN ve ERA-EDTA
tarafından üstlenilmiştir. 12 misafirin sponsorluğu ise Türk nefrolojisinin bilimsel
gelişimine verdikleri önemin bir yansıması olarak çeşitli firmalarca yapılmaktadır.
Türk Nefroloji Derneği adına gerek bu firmalara, gerekse Prof. Dirks ve Prof.
Davison’un şahıslarında ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde her yıl bir uluslararası dernekle ortak bilimsel faaliyet
gerçekleştirme geleneği bu yıl da kongrenin ikinci günü olan 19 Eylül 2002’ de
yapılacak olan tam günlük Türk Nefroloji Derneği ve ISN-COMGAN 2.nci
“Nefrolojide Güncel Yaklaşımlar” kursu ile sürdürülmektedir. Sabahki bölümü
Temel Nefroloji konularına ve öğleden sonrası İlerleyici Böbrek Hastalığının
Önlenmesi ve Remisyonu Sempozyumuna ayrılan bu kursun gerek konularının
güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey
kazandıracağından eminim. Bu vesileyle, kursun gerçekleşmesinde büyük rolü olan
ISN-COMGAN başkanı değerli bilim adamı Prof. Dirks ve değerli kurs öğretim
üyelerine teşekkür etmek isterim.
Yine aynı şekilde, Prof. Ersoy’un düzenlediği “Diyabetik Hastalarda Periton
Diyalizi” sempozyumunun gerçekleşmesindeki katkıları nedeniyle ISPD eski
başkanı Prof. Oreopoulos ve değerli misafir konuşmacılara da teşekkür ederim.
Kongremizin Türk nefrolojisinin dünyadaki yeri ve önemini kanıtlayan bir ilginç
özelliği de nefroloji ve transplantasyon alanındaki beş uluslararası derneğin
kongremizde ISN yeni başkanı Prof. Weening, ERA-EDTA eski başkanı Prof.
Davison, ISPD eski başkanı Prof. Oreopoulos, Transplantation Society başkanı
Prof. Groth ve ETCO başkanı Dr. Schütt tarafından başkan düzeyinde temsil
ediliyor oluşlarıdır. Bunların yanı sıra, misafir konuşmacılarımız ISN-COMGAN
başkanı Prof. Dirks, 2003’te Berlin’de yapılacak World Congress of

Nephrology’nin kongre başkanı Prof. Ritz, Kansas Üniversitesi’nin önde gelen
ismi distinguished Prof. Grantham, İtalya’daki meşhur Mario Negri enstitüsünün
direktörü Prof. Remuzzi, periton diyalizinin büyük isimlerinden Prof. Khanna,
hem periton diyalizi, hem de nefroloji eğitiminde büyük isim Prof. Krediet, ISN
renal afet yardım gücü Avrupa branşı başkanı Prof. Lameire, transplant dünyasının
önde gelen ismi Prof. Opelz, Hollanda Groningen Üniversitesi klinik farmakoloji
bölümü şefi Prof. De Zeeuw, Prof. Schrier’in Denver ekolünün genç kuşak
temsilcisi Prof. Edelstein, diyalizör reuse’u konusunun tanınmış ismi Dr. Brown,
periton diyalizinin komşumuz Yunanistan’daki önemli ismi Dr. Passadakis ve
nihayet Türkiye’nin Amerika’daki medar-ı iftiharları Vanderbilt Üniversitesi’nden
Prof. İkizler ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Dr. Göral gibi hepsi konularında
dünyaca otorite olan çok değerli isimlerden oluşmaktadır. Bizleri ve kongremizi
varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile onurlandırdıkları için her birine
huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük
katkıda bulunan Eczacıbaşı Baxter, Fresenius Medikal, Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama, Santa Farma, Pfizer, Novartis, Roche, Abbott, Wyeth ve diğer
tüm sponsor firmalara da teşekkür ederim.
Gülşen Yakupoğlu adı, bilindiği gibi 1997’den beri sürpriz güzellikler ve
inceliklerle dolu sosyal aktiviteler ve en mükemmel bilimsel programları içeren
unutulmaz kongrelerin garanti belgesi ve markası niteliğini kazanmıştır. Bu nedenle,
bu kongrenin de belleklerinizde yerini şimdiye “kadarki en iyi kongre” olarak
alacağından emin bulunuyorum.
Akdeniz Üniversitesi adına bir yıldır bu kongre için verdikleri büyük ve özveri dolu
emekten dolayı sayın Prof. Yakupoğlu ve genç arkadaşları Prof. Ersoy ve Prof.
Süleymanlar’a ve açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Akdeniz Üniversitesinin
sayın rektörü Prof. Yaşar Uçar’a Türk Nefroloji Derneği ve Türk nefroloji camiası
adına en içten teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 20. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2003
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine ve Antalya’ya hoş geldiniz.
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla Nefrolojiyi
ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, sözlü ve poster bildiriler dışında
konuşmacı olarak 29 seçkin konuk bilim adamı 56 konuşma ile ve çok değerli 62
Türk bilim adamı 69 konuşma ile katılmaktadır.
Konuk konuşmacılarımızın 14’ünün sponsorluğu Vascular Access Society (VAS) ve
8’inin sponsorluğu ISN-COMGAN ve ERA-EDTA tarafından üstlenilmiştir. TND
adına Prof. Di Giulio, Mr. Bakran, Prof. Dirks ve Prof. Cannata Andia’nın
şahıslarında VAS, ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim. Ayrıca,
diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk yapan firmalara da teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. TND ve Vascular Access Society’nin
ortaklaşa düzenledikleri iki günlük “6ncı Avrupa Multidisipliner Temel Hemodiyaliz
Damarsal Erişim Kursu”; TND ve ISN’in birlikte düzenledikleri “ISN- COMGAN
ve TND Ortak Hemodiyaliz Toplantısı”; TND ve ISPD’nin ortaklaşa
düzenledikleri “SAPD’de İnfeksiyon Dışı Komplikasyonlar Paneli” bu geleneğin bu
yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu vesileyle, bu kurs ve toplantıların
gerçekleşmesinde büyük rollleri olan değerli bilim adamları, VAS Önceki Başkanı
Mr. Bakran’a, ISN-COMGAN Başkanı ve onursal üyemiz Prof. Dirks’e, ISPD
eski Başkanı ve onursal üyemiz Prof. Oreopoulos’a ve bu kurs ve toplantılarda
görev alan değerli Türk ve konuk bilim adamlarına teşekkür etmek isterim.
Bu Kongrede ayrıca, ISN yayın organı Kidney International (KI) adına düzenlenip
bu dergide yayınlanan “Nefroloji Forum”larından biri Türkiye’de ilk kez olarak
gerçekleşecektir. “Ailesel Akdeniz Ateşi” konulu bu forum, Prof. Harrington’un
moderatörlüğünde arkadaşımız Prof. Özen tarafından sunulacak ve sonradan KI
dergisinde yayınlanacaktır. Bu çok önemli forumu gerçekleştirecek Prof. Özen’e ve
dünyaca meşhur Tufts Universitesi Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Harrington’a da
özellikle teşekkür ederim.
Burada, yine bu yıl ilk kez düzenlenen ve Kongremize yeni ve çok önemli katkılar
getiren iki Kursa da değinmek isterim. Bunlardan ilki Kongre Öncesi bir Kurs
olarak önemli bir istek ve ihtiyaca cevap niteliğinde bugün büyük bir başarıyla

gerçekleşen TND 1. nci Hipertansiyon Kursudur. Değerli Öğretim Üyeleri ve
katılımcılarına huzurlarınızda teşekkür ederim. İkincisi de Kongrenin son iki
gününde Derneğimizin deneysel araştırmaya verdiği önemin bir göstergesi olarak
TND Deneysel Araştırma Çalışma Grubu katılımıyla yapılacak “1. Deneysel
Nefroloji Kursu” dur. Hazırlayan genç arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim.
Kongremizin Türk Nefrolojisinin dünyaya açılımını kanıtlayan bir ilginç özelliği de
Beş Uluslararası Tıp Derneğinin kongremizde ISN-COMGAN başkanı Prof.
Dirks, ERA-EDTA Sekreter ve Muhasibi Prof. Cannata-Andia, ISPD eski
başkanı Prof. Oreopoulos, VAS Başkanı Prof. Di Giulio ve International Society
of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM) Başkanı Prof. Kaysen olmak üzere
en üst düzeyde temsil edilmekte oluşlarıdır.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasında yukarıda isimlerine
değinmediğim New York Renal Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Levin, Renal
Afet Yardım Gücü Avrupa Branşı Başkanı Prof. Lameire, Sheffield Böbrek
Enstitüsü Başkanı Prof. El Nahas, Antwerp Üniversitesi Nefroloji- Hipertansiyon
Bölümü Şefi Prof. De Broe, Nokturnal Hemodiyalizin tanınmış ismi Toronto
Üniversitesinden Prof. Pierratos, North Carolina Wake Forest Tıp Fakültesinden
hemodiyalizin bir diğer tanınmış ismi Prof. Rocco, Periton diyalizinde
ultrafiltrasyonun genç ismi Amsterdam Universitesinden Dr. Smit, Periton
diyalizinin Japonyadaki önemli isimlerinden Hiroshimalı Dr. Kawanishi, Avrupa
Renal Kayıt Sistemi Direktörü Amsterdam Üniversitesinden Dr. Jager, Baxter
Corporation Medikal Direktörü Dr. Mujais ve 6ncı Avrupa Hemodiyaliz Damarsal
Erişim Kursu Öğretim üyeleri Dr. Barbosa, Bourquelot, Krivitski, Lazarides,
Malovrh, Mickley, Pengloan, Polo, Raynaud, Tordoir ve Turmel-Rodrigues
gibi hepsi konularında otorite olan çok değerli bilim adamlarına da bizleri ve
Kongremizi varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile onurlandırdıkları için
huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük
katkıda bulunan Novartis, Eczacıbaşı Baxter, Fresenius Medikal, Eczacıbaşı
İlaç Pazarlama, Santa Farma, Pfizer, Roche, Abbott, Wyeth ve diğer tüm
sponsor firmalara da teşekkür ederim.
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal
olanak ve aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini
esirgemeyen Kongre Sekreteri Prof. Utaş’a ve onun şahsında Kongre Organizasyon
Komitesine TND ve Türk nefroloji camiası adına en içten teşekkür ve sevgilerimi
sunarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 21. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2004
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine ve Antalya’ya hoş geldiniz.
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla Nefrolojiyi
ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, sözlü ve poster bildiriler dışında
konuşmacı olarak 19 seçkin konuk bilim adamı 36 konuşma ile ve çok değerli 57
Türk bilim adamı 57 konuşma ile katılmaktadır.
Konuk konuşmacılarımızın 8’inin sponsorluğu ISN-COMGAN, 2’sinin
sponsorluğu ise ERA-EDTA tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. John Dirks
ve Prof. Francesco Locatelli’nin şahıslarında ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya
teşekkür ederim. Ayrıca, diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk yapan
firmalara da teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. 12 Eylül 2004 günü gerçekleşecek
“TND & ISN- COMGAN Glomerüler Hastalıklarda Güncel Tedaviler
Sempozyumu” ve her ikisi de 13 Eylül 2004 günü yapılacak olan “TND ve ISNCOMGAN Hemodiyaliz Ortak Toplantısı” ile “TND ve ISPD Periton Diyalizinde
Gelişmeler Ortak Toplantısı” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar.
Bu vesileyle, bu kurs ve toplantıların gerçekleşmesinde büyük rolleri olan değerli
bilim adamları, ISN-COMGAN adına Prof. John Dirks ve Prof. Nathan
Levin’e, ISPD adına Prof. Sarah Prichard ve Prof. Dimitrios Oreopoulos’a ve
bu kurs ve toplantılarda görev alan değerli Türk ve konuk bilim adamlarına
teşekkür etmek isterim.
Bu Kongrede ayrıca, TND ve ISN- COMGAN ortak aktivitesi olarak ilk kez bir
kliniko-patolojik konferans gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji
tartışmasını Prof. Richard Glassock’un yapacağı bu konferansta, olgunun
tartışılması arkadaşımız Prof. Tekin Akpolat tarafından gerçekleştirilecektir. Gerek,
Prof. Glassock, gerekse Prof. Akpolat’a bu çok önemli kliniko-patolojik
konferansı hazırladıkları için özellikle teşekkür ederim.
Yine bu yıl TND tarafından düzenlenen ve önemli birer istek ve ihtiyaca cevap
veren iki kurs, bu gün tam günlük Kongre Öncesi Kurslar olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki geçen yıl çok rağbet gören birincisinin devamı

mahiyetindeki “TND 2. Hipertansiyon Kursu”, diğeri de bu yıl ilk kez TND
Beslenme Çalışma Grubu katılımıyla yapılan “TND 1. Beslenme Kursu”’dur. Bu iki
Kursun da Kongremiz programına ciddi bir katkı getirmiş oldukları kuşkusuzdur.
Kursların değerli Öğretim Üyeleri ve katılımcılarına huzurlarınızda teşekkür ederim.
“TND 2. Deneysel Nefroloji Kursu” ise, bu yıl da Kongre sırasında 13 Eylül 2004
günü yapılacak ve umarız en az geçen yılki kadar büyük bir ilgiyle izlenecektir. Bu
kursu hazırlayan genç arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ederim.
Kongremizin Türk Nefrolojisinin dünyaya açılımını kanıtlayan bir ilginç özelliği de
Dört Uluslararası Tıp Derneğinin kongremizde ISN-COMGAN başkanı Prof.
John Dirks, ERA-EDTA Başkanı Prof. Francesco Locatelli, ISPD başkanı Prof.
Sarah Prichard, ve European Kidney Research Association (EKRA) Başkanı Prof.
Jürgen Floege tarafından en üst düzeyde temsil edilmekte oluşlarıdır.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasında yukarıda isimlerine
değinmediğim Prof. Alan Collins, Prof. Claudio Ronco, Prof. Mohamed
Sayegh, Prof. John Feehally, Prof. Jorge Cannata-Andia, Prof. Bernard
Canaud, Prof. Salim Mujais, Prof. Vladimir Teplan, Prof. Adrian Covic, Dr.
Greg Gessay ve Dr. Caner Susal gibi hepsi konularında otorite olan çok değerli
bilim adamlarına da bizleri ve Kongremizi varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları
ile onurlandırdıkları için huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük
katkıda bulunan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Fresenius Medikal, Eczacıbaşı
Baxter, Santa Farma, Novartis, Roche, Gambro Medikal, İlsan İltaş,
Fresenius Kabi, Abdi İbrahim, Abbott, ve diğer tüm sponsor firmalara da
teşekkür ederim.
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal
olanak ve aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini
esirgemeyen Kongre Organizasyon Komitesi ve Kongre Sekreteri Prof. Kenan
Ateş’e TND ve Türk nefroloji camiası adına en içten teşekkür ve sevgilerimi
sunarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 22. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2005
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine ve Antalya’ya hoş geldiniz.
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla Nefrolojiyi
ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, sözlü ve poster bildiriler dışında
konuşmacı olarak 16 seçkin konuk bilim insanı 30 konuşma ile ve çok değerli 47
Türk bilim insanı 54 konuşma ile katılmaktadır.
Konuk konuşmacılarımızın 5’inin sponsorluğu ISN-COMGAN, 4’ünün
sponsorluğu ise ERA-EDTA tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. John
Dirks ve Prof. Jorge Cannata-Andia’nın şahıslarında ISN-COMGAN ve ERAEDTA’ya teşekkür ederim. Ayrıca, diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk
yapan firmalara da teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. 18 Kasım 2005 günü gerçekleşecek
“TND ve ISN- COMGAN Ortak Anemi Toplantısı” ile “TND, ERA-EDTA ve
ISN- COMGAN Renal Osteodistrofi Ortak Toplantısı” ve 19 Kasım 2005 günü
yapılacak olan “TND, ISN- COMGAN ve ERA-EDTA Glomerül Hastalıkları
Sempozyumu” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu vesileyle, bu
kurs ve toplantıların düzenlenmesinde büyük rolleri olan değerli bilim adamları,
ISN-COMGAN adına Prof. John Dirks ve Prof. Nathan Levin’e, ERA-EDTA
adına Prof. Jorge Cannata-Andia ile Prof. Francesco Locatelli’ye ve bu kurs ve
toplantılarda görev alan değerli Türk ve konuk bilim adamlarına teşekkür etmek
isterim.
Bu Kongrede yine TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi olarak bir klinikopatolojik konferans gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji tartışmasını Prof.
Neil Turner’ın yapacağı bu konferansta, olgunun tartışılması arkadaşımız Prof.
Mustafa Arıcı tarafından gerçekleştirilecektir. Gerek, Prof. Turner, gerekse Prof.
Arıcı’ya bu çok önemli kliniko-patolojik konferansı hazırladıkları için özellikle
teşekkür ederim.
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Prof. Mitchell Halperin tarafından
yapılacak olan ve ilki bugün gerçekleşen üç günlük TND ve ISN-COMGAN
İnteraktif Asid-Baz Bozuklukları Kursu oluşturacaktır.

Yine bu yıl TND tarafından düzenlenen ve önemli birer istek ve ihtiyaca cevap
veren iki kurs, bu gün tam günlük Kongre Öncesi Kurslar olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki geçen yıl çok rağbet gören birincisinin devamı
mahiyetindeki ve TND Beslenme Çalışma Grubu’nca organize edilen “TND 2.
Beslenme Kursu”, diğeri de bu yıl ilk kez TND Renal Afet Yardım Gücü
tarafından organize edilen “TND 1. Depreme Hazırlık Kursu”dur. Bu iki Kursun
da Kongremiz programına ciddi bir katkı getirmiş oldukları kuşkusuzdur. Kursların
değerli Öğretim Üyeleri ve katılımcılarına huzurlarınızda teşekkür ederim.
Kongremizin Türk Nefrolojisinin dünyaya açılımını kanıtlayan bir ilginç özelliği de
iki ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin kongremizde ISN-COMGAN başkanı
Prof. John Dirks, ve ERA-EDTA Başkanı Prof. Prof. Jorge Cannata-Andia
tarafından en üst düzeyde temsil edilmekte oluşlarıdır.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasında yukarıda isimlerine
değinmediğim Prof. Adrian Covic, Prof. Iain Macdougall, Prof. Francisco
Llach, Prof. Martin Kuhlmann, Prof. Vladimir Teplan, Prof. Luan Truong,
Prof. Achim Jörres, Prof. Jürgen Bommer, Prof. Jean-Marie Billiouw ve Dr.
Kitty Jager gibi hepsi de konularında otorite olan çok değerli bilim adamlarına da;
bizleri ve Kongremizi varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile onurlandırdıkları
için huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük
katkıda bulunan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Fresenius Medikal, Fresenius
Kabi, Eczacıbaşı Baxter, Roche, İbrahim Ethem Ulagay, Abbott, Gambro
Medikal, Santa Farma, Novartis, Abdi İbrahim, ve diğer tüm sponsor firmalara
da teşekkür ederim.
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal
olanak ve aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini
esirgemeyen Kongre Organizasyon Komitesi ve Kongre Sekreteri Prof. Turgay
Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji camiası adına en içten teşekkür ve sevgilerimi
sunarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 23. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2006
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 83.cü yıldönümüne rastlayan bu 29 Ekim gününde
Antalya’ya ve Türk Nefroloji Derneği 23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine hoş geldiniz.
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla Nefrolojiyi
ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, kabul edilen 32 sözlü ve 204 poster
sunumu dışında, konuşmacı olarak 17 seçkin konuk bilim insanı 37 konuşma ile ve
40 değerli Türk bilim insanı 45 konuşma ile katılmaktadır. Nitekim, yakaladığımız
bu yüksek bilimsel standardın en somut bir göstergesi olarak, bu Kongremiz bir
Ulusal Kongre olarak Türkiye’de ilk kez Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akkreditasyon
Konseyi (EACCME) tarafından 21 kredi ile akkredite edilmiştir. Bununla Türk
Nefrolojisi adına ne kadar övünç duysak azdır.
Konuk konuşmacılarımızın 4’ünün sponsorluğu ERA-EDTA, 3’ünün sponsorluğu
ise ISN-COMGAN tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. Jorge CannataAndia ve Prof. Norbert Lameire’in şahıslarında ERA-EDTA ve ISNCOMGAN’a teşekkür ederim. Ayrıca, diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk
yapan firmalara da teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. Bugün gerçekleşen “1. Türk-Romen
Prevantif Nefroloji Sürekli Eğitim Kursu”; bugün ve yarın için düzenlenen bir
buçuk günlük “TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Kursu”; 30 Ekim 2006 günü
gerçekleşecek “TND ve ISN-COMGAN Hemodiyaliz Oturumu” ile “TND, ERAEDTA ve ISN-COMGAN Glomerüler Hastalıklar Oturumu” ve 31 Ekim 2006
günü yapılacak olan “TND ve ISN-COMGAN Nefrolojide Yerel ve Global
Yaklaşımlar Oturumu” ile “TND ve ERA-EDTA Sistemik ve Herediter Hastalıklar
ve Böbrek Oturumu” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu
vesileyle, bu ortak kurs ve toplantıların düzenlenmesinde önemli rolleri olan değerli
bilim adamları ERA-EDTA adına Prof. Jorge Cannata-Andia’ya, ISNCOMGAN adına Prof. Norbert Lameire’e, ISPD adına Prof. Raymond
Krediet’e ve Romen Nefroloji Derneği adına Prof. Adrian Covic’e ve bu kurs
ve toplantılarda görev alan değerli Türk ve konuk bilim adamlarına özellikle
teşekkür etmek isterim.
Bu Kongrede de TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi olarak yine bir klinikopatolojik konferans üçüncü kez gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji
tartışmasını Prof. Peter Mathieson’un yapacağı bu konferansta, olgunun
tartışılması arkadaşımız Prof. Tevfik Ecder tarafından gerçekleştirilecektir. Gerek,

Prof. Mathieson, gerekse Prof. Ecder’e bu çok önemli kliniko-patolojik
konferansı hazırladıkları için içtenlikle teşekkür ederim.
Kongremizin Türk Nefrolojisinin dünyaya açılımını kanıtlayan bir ilginç özelliği de
üç ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin kongremizde ERA-EDTA Başkanı Prof.
Jorge Cannata-Andia, ISN-COMGAN CME başkanı Prof. Norbert Lameire, ve
ISPD önceki başkanı Prof. Raymond Krediet tarafından en üst düzeyde temsil
edilmekte oluşlarıdır. Bu Derneklere ve üst düzey temsilcilerine TND adına tekrar
teşekkür ederim.
Bu arada, Prevantif Nefroloji sürekli eğitim kursunun düzenlenmesine ortak olarak
Kongremize önemli bir artı getiren kardeş Romen Nefroloji Derneğine ve Dernek
Başkanı Prof. Adrian Covic’e de ayrıca özel teşekkürlerimi iletmek isterim.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasındaki yukarıda isimlerine
değinmediğim Prof. John Dirks, Prof. Nathan Levin, Prof. Beth Piraino, Prof.
Raymond Vanholder, Prof. Christoph Wanner, Dr. Alessandro Amore, Dr.
Holger Schilling, Prof. Adalbert Schiller, Prof. Eugen Mota, Prof. Gabriel
Mircescu, Prof. Paul Gusbeth -Tatomir ve Dr. Maria Manescu gibi hepsi de
konularında otorite olan çok değerli bilim adamlarına da; bizleri ve Kongremizi
varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile onurlandırdıkları için huzurlarınızda
ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük
katkıda bulunan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Roche, Eczacıbaşı Baxter,
Fresenius Medikal, Gambro Medikal, Santa Farma, Fresenius Kabi,
Novartis, İbrahim Ethem Ulagay, Abdi İbrahim, Abbott, ve diğer tüm sponsor
firmalara da teşekkür ederim.
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal
olanak ve aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini
esirgemeyen Kongre Organizasyon Komitesine ve Kongre Sekreteri Prof. Turgay
Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji camiası adına en içten teşekkür ve sevgilerimi
sunarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 24. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2007
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Güzel Antalya’ya ve Türk Nefroloji Derneği 24.ncü Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine hoş geldiniz.
Bu yıl, ilk kez bir Dünya Derneği kendi Uluslararası Toplantısını TND Ulusal Kongresi ile
birlikte ve Derneğimizin ev sahipliğinde yapmaktadır. Bu gerek TND, gerekse Türk
Nefrolojisi açısından çok önemli ve onur verici bir olaydır. 9.ncu Uluslararası Konferanslarını
TND ev sahipliğinde ve TND Kongresi ile eş zamanlı olarak yapmayı öneren ve
gerçekleştiren Uluslararası Geriatrik Nefroloji ve Üroloji Derneği (ISGNU) Başkanı
Prof. Eli Friedman ve ISGNU Yönetim Kuruluna özellikle teşekkür ederim. Ayrıca, bu
Konferansın ve bilimsel programının organizasyonunda büyük emeği geçen Konferans
Başkanı değerli arkadaşım Prof. Fevzi Ersoy’a da teşekkür ederim. Yaşlı popülasyonun
Nefroloji servisleri ve Diyaliz Ünitelerindeki sayı ve oranının her geçen yıl yükseldiği ülkemiz
açısından Geriatrik Nefroloji önemi gittikçe artan bir konudur. Bu nedenle, 11 enternasyonal,
8 de Türk konuşmacının katılımıyla Kongremize paralel olarak gerçekleşmekte bulunan 9.
ncu Uluslararası Geriatrik Nefroloji ve Üroloji Konferansının tüm katılımcılar için son derece
yararlı olduğuna inanıyorum.
TND olarak, 24.ncü Ulusal Kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla
Nefrolojiyi ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta
oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, kabul edilen 42 sözlü ve 199 poster sunumu
dışında, konuşmacı olarak 15 seçkin konuk bilim insanı 22 konuşma ile ve 54 değerli Türk
bilim insanı 59 konuşma ile katılmaktadır. Nitekim, yakaladığımız bu yüksek bilimsel
standardın en somut bir göstergesi olarak, Ulusal Kongremiz bu yıl da ikinci kez Avrupa
Sürekli Tıp Eğitimi Akkreditasyon Konseyi (EACCME) tarafından 21 kredi ile
kredilendirilmiştir. Bununla Türk Nefrolojisi adına ne kadar övünsek azdır.
Konuk konuşmacılarımızın 3’ünün sponsorluğu ERA-EDTA, 2’sinin sponsorluğu ise ISNCOMGAN CME tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. Jorge Cannata-Andia ve Prof.
Norbert Lameire’in şahıslarında ERA-EDTA ve ISN-COMGAN CME’ ye teşekkür
ederim. Ayrıca, diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk yapan firmalara da teşekkür
ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği bu
kongrede de sürdürülmektedir. 16 Kasım 2007 günü yapılacak “ERA-EDTA Kongresinde
Öne Çıkan Konular” oturumu ve 17 Kasım 2007 günü gerçekleşecek “ISN-COMGAN ve
TND Glomerüler Hastalıklar Ortak Paneli” ile “TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi
Paneli” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği,
gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey kazandıracağından emin
olduğum bu toplantıların düzenlenmesinde önemli rolleri olan değerli bilim insanları ERAEDTA adına Prof. Rosanna Coppo’ya, ISN adına Prof. John Feehally’e ve ISPD adına
Prof. Olof Heimburger’e, ve bu toplantılarda görev alan değerli Türk ve konuk bilim
adamlarına özellikle teşekkür etmek isterim.
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Kongrenin ilk iki günü sabahları gerçekleşecek
ve 6 değişik güncel konuyu kapsayacak “Uzmanına Danışın Oturumları” oluşturacaktır. Bu

interaktif oturumların sürekli nefroloji eğitimi açısından Kongreye önemli bir katkı getireceği
kanısındayım. Bu toplantılarda Danışman uzman olarak görev alan değerli meslektaşlarıma
özellikle teşekkür ederim
Yine bu gün, TND tarafından ilk kez düzenlenen “TND 1inci Hemodiyaliz Kursu” ile
hemşire derneğimizle birlikte düzenlediğimiz hemşire ve pratisyenlere yönelik “TND &
NDTHD Ortak Depreme Hazırlık Kursu” birer Kongre Öncesi Tam Gün Sürekli Eğitim
Kursu olarak gerçekleşmişlerdir. Her iki Kursun da Kongremiz programına ve eğitimsel
içeriğine ciddi bir katkı getirmiş oldukları kuşkusuzdur. Düzenleyici ve konuşmacılarına
huzurunuzda içtenlikle teşekkür ederim.
Kongremize bu yıl da dört ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin, ISN Başkanı Prof.
Eberhard Ritz, ERA-EDTA gelecek Başkanı Prof. Gérard London, ISGNU Başkanı
Prof. Eli Friedman ve ISPD Genel Sekreteri Prof. Olof Heimburger olmak üzere en üst
düzeydeki temsilcileri ile katılmakta oluşları, TND’nin Türk Nefrolojisinin uluslararası açılımı
ve tanıtımına olan katkısının bir göstergesidir. Bu Derneklere ve üst düzey temsilcilerine TND
adına tekrar teşekkür ederim.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasındaki yukarıda isimlerine değinmediğim Prof.
Dimitrios Oreopoulos, Prof. Francesco Locatelli, Prof. Adrian Covic, Prof. Amy
Friedman, Dr. Vanita Jassal, Dr. Roland Schmieder, Dr. Vincenzo Bellizi, Dr.
Elisabeth Boeschoten, ve Dr. Max Dratwa, gibi hepsi de konularında otorite olan çok
değerli bilim adamlarına da; bizleri ve Kongremizi varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile
onurlandırdıkları için huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük katkıda
bulunan Eczacıbaşı İlaç, Roche, Fresenius Medikal, Eczacıbaşı Baxter, Gambro,
Santa Farma, Novartis, Farminter, Fresenius Kabi, Say İlaç, Sasan-Braun, İbrahim
Etem Ulagay, Abbott ve diğer tüm sponsor firmalara da teşekkür ederim.
Sözlerimi bitirmeden önce, hepinizi TND’nin ev sahipliğinde gelecek yıl 21- 24 Haziran 2008
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 12.nci ISPD Kongresine katılmaya davet etmek
isterim. Online bildiri gönderme süresi 18 Ocak 2008’de sona ermektedir.
Son olarak, TND 24üncü Ulusal Kongresinin de gerek bilimsel düzey ve içerik, gerekse sosyal
olanak ve aktiviteler açısından en iyiyi yakalaması için bir yıldır sonsuz bir özveri ile çalışan
değerli arkadaşım Kongre Sekreteri Prof. Turgay Arınsoy’a TND ve Türk Nefroloji
camiası adına içten teşekkür ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 25. ULUSAL KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI, ANTALYA, 2008
Değerli Konuklar, Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği 25.nci Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresine ve eşsiz Antalya’ya hoş geldiniz.
TND olarak, 25. Ulusal Kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir
programla Nefrolojiyi ilgilendiren hemen tüm konularda yüksek bir bilimsel
standardı korumakta oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. Kongremize, kabul edilen 30
sözlü ve 131 poster sunumu dışında, konuşmacı olarak 12 seçkin konuk bilim
insanı 26 konuşma ile ve 43 değerli Türk bilim insanı 45 konuşma ile katılmaktadır.
Nitekim, yakaladığımız bu yüksek bilimsel standardın somut bir göstergesi olarak,
Ulusal Kongremiz bu yıl da üçüncü kez Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi
Akkreditasyon Konseyi (EACCME) tarafından 21 kredi ile kredilendirilmiştir.
Konuk konuşmacılarımızın 4’ünün sponsorluğu ERA-EDTA, 3’ünün sponsorluğu
ise ISN tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. Carmine Zoccali ve Prof.
John Feehally’nin şahıslarında ERA-EDTA ve ISN’e teşekkür ederim. Ayrıca,
diğer bazı konuk konuşmacılara sponsorluk yapan firmalara da teşekkür ederim.
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. 21 Kasım 2008 günü yapılacak olan
“ERA-EDTA Kongresinde Öne Çıkan Konular” oturumu ile “ISN ve TND
Nefrolojide Yenilikler Ortak Paneli” ve “ERA-EDTA ve TND Diyaliz
Tedavileri Ortak Paneli” ve ayrıca, 22 Kasım 2008 günü gerçekleşecek olan
“ERA-EDTA ve TND KBY ve Kardiyovasküler Hastalıklar Ortak Paneli” bu
geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği,
gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey kazandıracağından
emin olduğum bu toplantıların düzenlenmesinde önemli rolleri olan değerli bilim
insanları ISN adına Prof. John Feehally’e ve ERA-EDTA adına Prof. Carmine
Zoccali’ye ve bu toplantılarda görev alan değerli Türk ve konuk bilim
adamlarına özellikle teşekkür etmek isterim.
Bu Kongrede de TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi olarak yine bir klinikopatolojik konferans dördüncü kez gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji
tartışmasını Prof. Meguid El-Nahas’ın yapacağı bu konferansta, olgunun
tartışılması arkadaşımız Doç. Serhan Tuğlular tarafından gerçekleştirilecektir.
Gerek, Prof. El-Nahas, gerekse Doç. Tuğlular’a bu çok önemli kliniko-patolojik
konferansı hazırladıkları için içtenlikle teşekkür ederim.
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Kongrenin ilk iki günü sabahları
gerçekleşecek ve 4 değişik güncel konuyu kapsayacak “Uzmanına Danışın
Oturumları” oluşturacaktır. Bu interaktif oturumların sürekli nefroloji eğitimi
açısından Kongreye önemli bir katkı getireceği kanısındayım. Bu toplantılarda

Danışman uzman olarak görev alan değerli meslektaşlarıma özellikle teşekkür
ederim.
Yine bu gün, TND tarafından düzenlenen “TND Periton Diyalizi Kursu” bir
Kongre Öncesi Tam Gün Sürekli Eğitim Kursu olarak gerçekleşmiştir. Bu
doyurucu Kursun da Kongremiz programına ve eğitimsel içeriğine ciddi bir katkı
getirmiş olduğu kuşkusuzdur. Düzenleyici ve konuşmacılarına huzurunuzda
içtenlikle teşekkür ederim.
Bu güne ait bir diğer güzel haber, Yeterlilik Kurulu Başkanı Sn. Kenan Ateş
tarafından düzenlenen ilk TND Yeterlilik Sınavı’nın gerçekleştirilmiş oluşur.
Bunun güzel bir geleneğin başlangıcı olmasını diler, sınava katılan adayları ve Sn.
Ateş’i kutlarım.
Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer haber de TND Beslenme Çalışma
Grubunun hazırladığı Web sayfasının TND Web sitesinden link alarak hizmete
girmiş olmasıdır. Beslenme Çalışma Grubunun çalışmalarıyla ilgili olarak hazırladığı
bir DVD de TND standi’nden katılımcılara dağıtılacaktır.
Kongremize bu yıl da ISN ve ERA-EDTA’nın, ISN Genel sekreteri Prof. John
Feehally ve ERA-EDTA Registry Başkanı Prof. Carmine Zoccali gibi üst
düzey temsilcileri ile katılmakta oluşları, TND’nin Türk Nefrolojisinin uluslararası
açılımı ve tanıtımına olan katkısının bir göstergesidir. Bu Derneklere ve üst düzey
temsilcilerine TND adına tekrar teşekkür ederim.
Bunların yanı sıra, konuk konuşmacılarımız arasındaki yukarıda isimlerine
değinmediğim Prof. Nathan Levin, Prof. Hartmut Malluche, Prof. Jan
Kielstein, Prof. Wim Van Biesen, Prof. Francesca Mallamaci, Prof. Martin
Kuhlmann, Prof. Diego Brancaccio, Prof. Wolfgang Jelkmann ve Prof.
Daniel Teta gibi hepsi de konularında otorite olan çok değerli bilim adamlarına da;
bizleri ve Kongremizi varlıkları ve çok önemli bilimsel katkıları ile onurlandırdıkları
için huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile katkıda
bulunan Roche, Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Baxter, Santa Farma, Fresenius
Medikal, Gambro, Abdi İbrahim, Fresenius Kabi, Farmasol, Sesa, SasanBraun, Ali Raif, Say İlaç, Abbott, Protek, ve diğer tüm sponsor firmalara da
teşekkür ederim.
Bu arada, hepinizi gelecek yıl TND 26. Ulusal Kongresi ile birlikte TND’nin ev
sahipliğinde 18- 21 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan 9.
BANTAO Kongresine katılmaya davet etmek isterim.

Ve nihayet, TND’nin bu çok özel 25.nci Kongresinin de gerek bilimsel düzey ve
içerik, gerekse sosyal olanak ve aktiviteler açısından en iyiyi yakalaması için bir yıldır
sonsuz bir özveri ile çalışmış olan değerli arkadaşım Kongre Sekreteri Prof.
Turgay Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji camiası adına içten teşekkür ve
sevgilerimi sunarım.
Sözlerimi bitirirken, bu Kongrenin benim TND Başkanı sıfatıyla açılışını yaptığım
8.nci ve son TND Ulusal Kongresi olduğunu da hatırlatmak isterim. Kapadokya
ve Antalya’da düzenlenen bu 8 kongreye 17 ülkeden toplam 104 farklı konuk bilim
insanı toplam 267 konuşmayla katılmıştır. Aynı kongrelere katılan Türk
konuşmacıların toplam konuşma sayıları ise 392’dir.
Bu Kongrelerde 11’i tek başına TND tarafından; 5’i de TND ile ISN, ERA-EDTA,
ISPD ve RSN gibi yabancı ve uluslararası Derneklerce ortaklaşa olarak toplam 16
sürekli eğitim kursu ve yine eğitim amaçlı olarak TND tarafından 10 uzmanına
danışın oturumu düzenlenmiştir. Ayrıca, yine uluslararası derneklerle ortaklaşa
olarak farklı konularda 10 toplantı, 5 panel, ve 2 sempozyum gerçekleştirilmiştir.
Bunların yanı sıra, bu kongrelerde yine ISN ile ortaklaşa 4 klinikopatolojik
konferans ve 1 Kidney International Forumu yapılmış ve ERA-EDTA
tarafından da 2 adet ERA-EDTA Kongresinde Öne Çıkan Konular oturumu
düzenlenmiştir.
Yıllardır gerek kendine özel İngilizce ve Türkçe web sitesi, gerekse ISN ve ERAEDTA’nın Web sitelerinde duyurulan kongrelerimiz bugün artık, bilimsel, eğitimsel
ve teknik düzeyleri ve sosyal program içerikleri açısından ISN-COMGAN eski
başkanı John Dirks’ün deyimiyle dünyanın örnek ulusal kongrelerinden biri
konumuna gelmiştir. Bundan sonra da genç arkadaşlarımın elinde bilimsel kalitesi
gittikçe daha da artarak nice 25 yıllara ulaşacaktır.
2001-2008 arasında açılışlarını yaptığım bu 8 Kongrenin de birbirinden güzel ve
kaliteli geçmesinde başrolleri oynayan Kongre düzenleyicisi değerli meslektaşlarım
Sn. Profesörler Cengiz Utaş, Gülşen Yakupoğlu, Fevzi Ersoy, Kenan Ateş ve
Turgay Arınsoy’a huzurlarınızda içten teşekkürlerimi son bir kez daha sunarım.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti
TND Başkanı

TND KIŞ OKULLARI
AÇILIŞ KONUŞMALARI
(2003, 2006, 2007, 2008)

TND 2. Nefroloji Kış Okulu Açış Konuşması, Gaziantep, 2003
Sayın Rektörler, Sayın Dekan, Sayın Konuklarımız, Kış Okulunun Sayın Hocaları ve
Öğrencileri, Değerli Meslektaşlarım
TND’nin “2. Nefroloji Kış Okulu” na hoş geldiniz.
Çok değil, 10 yıl önce Bursa’da yaptığımız TND 10.
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi’nin
katılımcısıyla o gün için büyük bir Kongre sayıldığı hatırlanacak
Okulumuzun 350’yi bulan katılımcısıyla ne kadar önemli bir
gerektiği ortadadır.

Ulusal Nefroloji,
300 civarındaki
olursa, bugün Kış
toplantı sayılması

Nefroloji bilimi ve pratiğinin yurt düzeyine en geniş biçimde yayılmasına ve bu
konudaki bilgilerin sürekli güncel tutulmasına hizmet etmek TND’nin en önde
gelen amaçları arasındadır. Türkiye’de diyaliz ve transplantasyonun yaygınlaşması bu
bilgilere nefrolog olmayan genç hekim kitlesinin de ulaşabilmesini zorunlu
kılmaktadır. TND bu doğrultuda son yıllarda önemli hizmetler vermektedir.
Derneğimizin İstanbul, İzmir, Antalya ve Kayseri şubelerince son iki-üç yıldır
yapılmakta olan düzenli eğitim seminer ve toplantıları, bu yörelerdeki geniş hekim
ve hatta hemşire kitlesinin diyaliz ve nefrolojiyle ilgili bilgilerinin gerek uygulama,
gerekse teorik bazda sürekli güncellenmesi açısından çok önemli bir katkı
getirmektedir.
Yine son yıllarda nefrolog olmayan hekimlere yönelik eğitim ve uygulama ağırlıklı
kurslar Ulusal Kongrelerimizin de rutin programına girmişlerdir. 18.nci
Kongremizdeki Periton Diyalizi Kursu, 19.ncu Kongremizdeki Hemodiyaliz Kursu
ve bu yıl yine Antalya’da yapılacak 20. Kongremizdeki 6. Avrupa Hemodiyalizde
vasküler akses (damar erişim) kursu ve Hipertansiyon kursları bunun somut
örnekleridir.
Ancak, geçen yıl ilki Kapadokya’da yapılan ve bu yıl da şimdiden geleneksellik
kazanmakta olduğunu kıvançla gözlemlediğimiz Nefroloji Kış Okulu ise, Diyaliz ve
Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük içerisinde tüm
Türkiye genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran bir “Gerçek
Eğitim Kursu” niteliğiyle TND’nin bu alandaki faaliyetlerinin belki de en
önemlisidir.
Kış okulu müdürü Sn. Cengiz Utaş hocamız tarafından yine dopdolu hazırlanmış bu
yılki program, bir yandan Kronik Böbrek Yetersizliğinin Anemi, Hipertansiyon,
Kemik Hastalığı gibi çok önemli konularını, diğer yandan da Hemodiyaliz ve SAPD
Uygulamaları ve Diyaliz Hastalarında görülen önemli sorunları işlemektedir.

Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp
fakültelerinden gelen bir birinden değerli 27 saygın nefrolog hocamız
üstlenmişlerdir. Her biri nefroloji ve diyalizin mutfağında yetişmiş ve konularında
engin deneyim ve birikim sahibi bu hocalarımıza çok değerli zamanlarını okulumuza
ayırarak bizleri onurlandırdıkları için hepimizin adına içten teşekkürlerimi sunarım.
Bu Kış Okulunun bir diğer önemli olayı da açılış dersinin Dünya Nefrolojisinin
önde gelen isimlerinden, büyük bilim adamı ve klinisyen, deyim yerindeyse
“hocaların hocası” Profesör Alexander Davison tarafından verilecek oluşudur.
Prof. Davison, Avrupa Renal Assosiasyonu (ERA) başkanı sıfatıyla 2000 yılından
beri TND’nin son üç Ulusal Kongresi’ne katılmış ve Türk Nefroloji Derneği’nin ve
Ulusal Registry’mizin ERA nezdinde tanıtımı ve ERA’ya entegrasyonu açısından
çok olumlu katkı ve teşviklerde bulunmuştur. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl Sn.
Davison’un öneri ve teşviki ile ERA 2005 Kongresi’nin İstanbul’da gerçekleşmesi
için yaptığımız müracaat, Sn. Davison’un ERA başkanı olarak bizim lehimize
ağırlığını koymuş olmasının da katkısıyla ERA Yönetim Kurulu tarafından nihayet
olumlu olarak sonuçlandırılmıştır. Sn. Davison, yine ERA Yönetim Kurulu’na
Türkiye’den arkadaşımız Sn. Prof. Ali Başçı’nın seçilmesinde de ERA Başkanı
olarak çok yapıcı bir katkıda bulunmuştur. Geçtiğimiz yıldan beri aynı zamanda
TND’nin onursal üyesi de olan bu çok değerli ve gerçekten Türkiye dostu hocamıza
da Kış Okulumuza katılmak ve açılış dersini vermekle bizleri onurlandırdığı için
huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek isterim.
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Prof.
Cengiz Utaş’a, lokal organizasyon için büyük uğraş veren Sn. Dr. Celalettin Usalan’a
ve yardımlarını esirgemeyen Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Prof. İbrahim Sarı’ya ve
nihayet bize bu güzel salonu tahsis eden Okulumuzun ev sahibi ve hamisi
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Hüseyin Filiz’e de huzurlarınızda TND
adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Son olarak, Nefroloji Konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları
yenilemek ve güncellemek isteği ile bir hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya
gelen 2. Nefroloji Kış Okulu’nun sayın öğrencilerini de, Okulun anılarda yer edecek
bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını dileyerek, TND adına sevgi ve saygı ile
selamlarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 5. Nefroloji Kış Okulu Açış Konuşması, Side, 2006
Sayın Rektör, Sayın Dekan, Sayın Konuklarımız, Kış Okulunun Sayın Hocaları ve
Öğrencileri, Değerli Meslektaşlarım
TND’nin 5.nci Kış Okulu’na hoş geldiniz.
Modern Nefroloji pratiğinin yurt düzeyine en geniş biçimde yayılması ve bu
konudaki bilgilerin sürekli güncel tutulması için çaba harcamak TND’nin en önde
gelen uğraşları arasındadır. Türkiye’de diyalizin giderek yaygınlaşması, bu bilgilere
özellikle diyaliz ünitelerinde görev yapan nefrolog olmayan hekimlerin de
ulaşabilmesini zorunlu kılmaktadır. TND bu doğrultuda son yıllarda önemli
hizmetler vermektedir. Derneğimizin İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya ve
Bursa şubelerince son yıllarda yapılmakta olan düzenli ve sürekli eğitim toplantıları,
bu yörelerdeki geniş hekim ve hatta hemşire kitlesinin diyaliz ve nefrolojiyle ilgili
bilgilerinin gerek uygulama, gerekse teorik bazda sürekli güncellenmesi açısından
çok önemli katkılar getirmektedir.
Yine son yıllarda Nefrolog olmayan hekimlere yönelik eğitim ve uygulama ağırlıklı
kurslar Ulusal Kongrelerimizin de rutin programına girmişlerdir. 18.nci
Kongremizdeki Periton Diyalizi Kursu, 19.ncu Kongremizdeki Hemodiyaliz Kursu,
20. Kongremizdeki Hipertansiyon ve 6. Avrupa Hemodiyalizde Damar Erişimi
kursları, 21. Kongremizdeki Hipertansiyon ve Beslenme kursları ve 22. yine
Kongremizdeki Beslenme ve Depreme Hazırlık Kursları bunun somut örnekleridir.
Ancak, bugün beşincisini yapmakta olduğumuz ve artık gelenekselleşmiş bir eğitim
markası haline geldiğini kıvançla vurgulayabileceğimiz yıllık Nefroloji Kış Okulları
ise, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük
içerisinde tüm Türkiye genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran birer
“Gerçek Eğitim Kursu” nitelikleriyle TND’nin bu alandaki faaliyetlerinin belki de
en önemlisini oluşturmaktadırlar.
Çukurova Nefroloji Bilim Dalının değerli hocalarından oluşan 5. Kış Okulu
Müdüriyeti tarafından dopdolu hazırlanmış olan bu yılki program, bir yandan
Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyalizle ilgili her zamanki güncel ve uygulamaya
yönelik konuları ve Diyaliz Hastalarında görülen önemli sorunları işlemekte; diğer
yandan da Kış Okulu kapsamında ilk kez yapılacak Sunuş Tekniği konulu önemli bir
semineri içermektedir.
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp
fakültelerinden gelen bir birinden değerli 26 saygın nefrolog hocamız
üstlenmişlerdir. Ayrıca, Baxter firması desteğiyle aramızda bulunan Birleşik Kırallık
Nottingham Üniversitesinden tanınmış bilim adamı Christopher W. McIntyre Hoca

da Diyaliz tedavisi oturumunda “Vasküler kalsifikasyona yeni bir bakış” konusunu
işleyecektir. Konularında her biri büyük deneyim ve birikim sahibi bütün bu
hocalarımıza değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için
içten teşekkürlerimi sunarım.
Bu Kış Okulunun bir diğer önemli olayı da, biraz sonraki açılış dersinin Avrupa ve
Dünya Nefrolojisinin önde gelen genç isimlerinden, yakın dostumuz Profesör
Adrian Covic tarafından verilecek oluşudur.
Okul kitabında detaylı biyografisini bulacağınız Profesör Covic, benden tam yirmi
yaş gençtir. Fakat Dünya Nefrolojisinde hem yayınları, hem de yöneticilik ve
organizasyonel yetenekleri ile şimdiden çok önemli bir konum edinmiştir. Kendisi
geçtiğimiz yıl İstanbulda 42. Kongresini yaptığımız Avrupa Böbrek Diyaliz ve
Transplantasyon Birliği ERA-EDTAnın Genel Sekreter ve muhasibi ve Romen
Nefroloji Derneğinin de başkanıdır. Ayrıca, 2003 yılından beri her yıl Avrupa ve
Balkanlarda çok önemli bir eğitim kursu olarak tanınan ve artık gelenekselleşen
Renal Yetersizlik Akademisini düzenlemektedir. Yapmakta oldukları ve yapacakları
ile Avrupa ve Balkanlarda Nefrolojinin gelişmesine ve ilerlemesine büyük katkı ve
ivme getireceği kuşkusudur.
Profesör Covic, aynı zamanda Osmanlı tarih ve kültürüne büyük ilgi duyan, ve
Türkiyeyi gerçekten çok seven bir yakın dostumuzdur. Kendisine Kış Okulumuza
katılmak ve açılış dersini vermekle bizleri onurlandırdığı için huzurlarınızda özellikle
teşekkür etmek isterim.
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Prof. Dr.
İbrahim Karayaylalı ve Müdür Muavinleri Sn. Prof. Dr. Saime Paydaş, Sn. Prof. Dr.
Neslihan Seyrek ve Sn. Doç. Dr. Mustafa Balal’a, ve okulumuza ev sahipliği yapan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr.
Neslihan Seyrek’e TND adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Son olarak, Nefroloji Konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları
yenilemek ve güncellemek isteği ile bir hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya
gelen 5. Nefroloji Kış Okulu’nun değerli öğrencilerini de, Okulun her zamanki gibi
yine anılarında yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını dileyerek, TND
adına sevgi ve saygı ile selamlarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 6. Nefroloji Kış Okulu Açış Konuşması, Girne, 2007
Sayın Tabipler Birliği Başkanı, Sayın Konuklarımız, Kış Okulunun Sayın
Yöneticileri, Hocaları ve Öğrencileri, Değerli Meslektaşlarım
TND’nin 6.nci Kış Okulu’na hoş geldiniz.
Modern Nefroloji pratiğinin yurt düzeyine en geniş biçimde yayılması ve bu
konudaki bilgilerin sürekli güncel tutulması için çaba harcamak TND’nin en önde
gelen uğraşları arasındadır. Türkiye’de diyalizin giderek yaygınlaşması, bu bilgilere
özellikle diyaliz ünitelerinde görev yapan ve nefrolog olmayan hekimlerin de
ulaşabilmesini zorunlu kılmaktadır. TND bu doğrultuda son yıllarda önemli
hizmetler vermektedir. Son yıllarda Derneğimizin İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri,
Konya, Bursa ve nihayet Adana şubelerince yapılmakta olan düzenli ve sürekli
eğitim toplantıları, bu yörelerdeki geniş hekim ve hatta hemşire kitlesinin diyaliz ve
nefrolojiyle ilgili bilgilerinin gerek uygulama, gerekse teorik bazda sürekli
güncellenmesi açısından çok önemli katkılar getirmektedir.
Yine son yıllarda Nefrolog olmayan hekimlere yönelik eğitim ve uygulama ağırlıklı
kurslar Ulusal Kongrelerimizin de rutin programına girmişlerdir. 18.nci
Kongremizdeki Periton Diyalizi Kursu; 19.ncu Kongremizdeki Hemodiyaliz Kursu;
20. Kongremizdeki Hipertansiyon ve 6. Avrupa Hemodiyalizde Damar Erişimi
Kursları; 21. Kongremizdeki Hipertansiyon ve Beslenme Kursları; 22.
Kongremizdeki Beslenme ve Depreme Hazırlık Kursları ve nihayet, 23.
Kongremizdeki 1. Türk- Romen Prevantif Nefroloji ve ISPD-TND Periton Diyalizi
Kursları bunun somut örnekleridir.
Bugün 6.ncısını yapmakta olduğumuz ve artık bir eğitim markası olarak
gelenekselleşmiş bulunan yıllık “Nefroloji Kış Okulları” na gelince: Bu Okullar,
Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük içerisinde
KKTC de dahil, yurdumuz genelinde nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran
birer “Gerçek Eğitim Kursu” nitelikleriyle TND’nin bu alandaki faaliyetlerinin belki
de en önemlisini oluşturmaktadırlar.
Fırat Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalının değerli hocaları ve KKTC’deki tek
nefrolog uzman arkadaşımızdan oluşan 6. Kış Okulu Müdürlüğü tarafından
dopdolu hazırlanmış olan bu yılki program, bir yandan Kronik Böbrek Yetersizliği
ve Diyalizle ilgili her zamanki güncel ve uygulamaya yönelik konuları ve Diyaliz
Hastalarında görülen önemli sorunları işlemekte; diğer yandan da Kış Okulu
kapsamında ilk kez yapılacak “Hemodiyaliz Kayıt Sistemindeki Sorunlar” konulu
önemli bir oturumu içermektedir.

Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp
fakültelerinden gelen bir birinden değerli 23 saygın nefrolog üstlenmişlerdir.
Konularında her biri büyük deneyim ve birikim sahibi bütün bu arkadaşlarıma
değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için içten
teşekkürlerimi sunarım.
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Hüseyin
Çeliker ve Müdür Muavinleri Sn. Ayhan Doğukan, ve Sn. Deren Oygar’a, ve
okulumuza ev sahipliği yapan KKTC Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesinden Sn. Deren Oygar’a TND adına içten teşekkür ve saygılarımı
sunarım.
Son olarak, Nefroloji ve Diyaliz Konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları
yenilemek ve güncellemek isteği ile bir hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya
gelen 6. Nefroloji Kış Okulu’nun değerli öğrencilerini de, Okulun her zamanki gibi
yine anılarında yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını; ve Güzel Girne’nin,
Güzel Kıbrıs’ın tadını çıkartmalarını dileyerek, TND adına sevgi ve saygı ile
selamlarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND 7. Nefroloji Kış Okulu Açış Konuşması, Girne, 2008
Sayın Konuklarımız, Kış Okulunun Sayın Yöneticileri, Hocaları ve Öğrencileri,
Değerli Meslektaşlarım
TND’nin 7.nci Nefroloji Kış Okulu’na hoş geldiniz.
TND’nin önde gelen bir amacı, Modern Nefroloji bilgilerinin yurt düzeyine en
geniş biçimde yayılması ve sürekli güncel tutulmasıdır. Türkiye’de diyalizin giderek
yaygınlaşması, bu bilgilere özellikle diyaliz ünitelerinde görev yapan ve nefrolog
olmayan hekimlerin de ulaşabilmesini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda TND, bu
doğrultuda önemli hizmetler vermektedir. Derneğimizin İstanbul, İzmir, Antalya,
Kayseri, Konya, Bursa, Adana ve nihayet Ankara şubelerince yapılmakta olan
düzenli ve sürekli eğitim toplantıları, bu yörelerdeki geniş hekim ve hatta hemşire
kitlesinin diyaliz ve nefrolojiyle ilgili bilgilerinin gerek uygulama, gerekse teorik
bazda sürekli güncellenmesi açısından çok önemli katkılar getirmektedir.
Yine son yıllarda Nefrolog olmayan hekimlere yönelik eğitim ve uygulama ağırlıklı
kurslar Ulusal Kongrelerimizin de rutin programına girmişlerdir. 18.nci
Kongremizdeki Periton Diyalizi Kursu; 19.ncu Kongremizdeki Hemodiyaliz Kursu;
20. Kongremizdeki Hipertansiyon ve 6. Avrupa Hemodiyalizde Damar Erişimi
Kursları; 21. Kongremizdeki Hipertansiyon ve Beslenme Kursları; 22.
Kongremizdeki Beslenme ve Depreme Hazırlık Kursları, 23. Kongremizdeki 1.
Türk- Romen Prevantif Nefroloji ve ISPD-TND Periton Diyalizi Kursları; ve
nihayet 24. Kongremizdeki TND 1inci Hemodiyaliz Kursu bunun somut
örnekleridir.
Bugün 7.ncisini yapmakta olduğumuz yıllık “Nefroloji Kış Okulları”na gelince: Bu
Okullar, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük
içerisinde nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran birer “Gerçek Eğitim Kursu”
nitelikleriyle TND’nin bu alandaki faaliyetlerinin belki de en önemlisini
oluşturmaktadırlar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalının değerli hocaları ve KKTC’deki
tek nefrolog uzman arkadaşımızdan oluşan 7. Kış Okulu Müdürlüğü tarafından
dopdolu hazırlanmış olan bu yılki program, bir yandan Kronik Böbrek Yetersizliği
ve Diyalizle ilgili her zamanki güncel ve uygulamaya yönelik konuları ve Diyaliz
Hastalarında görülen önemli sorunları 4 adet “Uzmanına Danışın” oturumunun da
yardımıyla interaktif olarak işlemekte; diğer yandan da “TND Ulusal Kayıt Sistemi
2006 yılı kayıtları ve Türkiye’de Hemodiyalizin Genel değerlendirilmesi” konulu
önemli bir oturumu ve 29 Mart günü öğleden sonra ayrı bir salonda yapılacak
“Araştırma tasarımları ve istatistik analiz” konulu bir kursu içermektedir.

Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp
fakültelerinden gelen bir birinden değerli 28 saygın nefrolog hocamız
üstlenmişlerdir. Ayrıca, Baxter firması desteğiyle aramızda bulunan Avrupa ve
Dünya Nefrolojisinin önde gelen isimlerinden İsveç Karolinska Enstitüsünden
Peter Stenvinkel ve Bengt Lindholm Hocalar da Periton Diyalizi oturumunda
“Reziduel Renal Fonksiyon” ve “Prediyaliz eğitimi” konularını anlatacaklardır. Peter
Stenvinkel Hoca ayrıca, biraz sonraki “SDBYnde inflamasyon” konulu açılış dersini
de verecektir. Konularında her biri büyük deneyim ve birikim sahibi bütün bu
hocalarımıza değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için
içten teşekkürlerimi sunarım.
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Taner
Çamsarı ve Müdür Muavinleri Sn. Caner Çavdar, Ali Çelik, ve Aykut Sifil’e ve
okulumuza ev sahipliği yapan KKTC Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesinden Sn. Deren Oygar’a TND adına içten teşekkür ve saygılarımı
sunarım.
Son olarak, Nefroloji Konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları
yenilemek ve güncellemek isteği ile bir hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya
gelen 7. Nefroloji Kış Okulu’nun değerli öğrencilerini de, Okulun her zamanki gibi
yine anılarında yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını; ve Akdeniz’in incisi
Kıbrıs’ın ve Güzel Girne’nin tadını çıkartmalarını dileyerek, TND adına sevgi ve
saygı ile selamlarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

TND DEPREM TOPLANTILARI
AÇILIŞ KONUŞMALARI
(2002, 2003, 2004)

Crush Sendromu ve İstanbul Depremine Hazırlık Toplantısı, İstanbul, Nisan 2002
Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Konuklarımız, Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesinin organize ettiği “Crush Sendromu ve İstanbul
Depremine Hazırlık” konulu ve bütün bir gün sürecek bu fevkalade önemli bilimsel toplantıya
hoş geldiniz.
Herkesin yaşamında unutamayacağı, hiç yaşamasaydım diyeceği acı günler vardır. Marmara
bölgesinde yaşayan herkes ve bu arada tüm İstanbullular için de 17 Ağustos 1999 günü işte böyle
bir gün olmuştur. O gün olanları çok kısaca da olsa bazı rakamlarla sizlere yeniden hatırlatmak
zorunda kalacağım için hepinizden peşinen özür diliyorum.
17 Ağustos 1999 günü saat tam 3.02’de, çoğunluk derin uykuda iken oluşan 7.4 büyüklüğündeki
Gölcük Merkezli Deprem, Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ve en sanayileşmiş kuzeybatı bölgesinde
300 km çapında ve 64 365 km2 yüzölçümünde; 15 milyon 800 bin kişinin yaşadığı ve sınırları
Bilecik, Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere
10 ilimize uzanan bir alanı etkilemiş, 77 297 binayı yıkmış ve ağır biçimde hasar vermiş ve 77 200
bina da orta derecede hasar oluşturmuştur. Resmi ölü sayısı 17 479, hafif ve ağır yaralı sayısı 43
953 ve hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı ise yaklaşık 24 000 civarındadır.Bu sonuncuların
639’unu (yaklaşık % 2.7 kadarını) ise Crush Sendromlu Akut Böbrek Yetersizliği olguları
oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi, büyük ölçüde kas kitlelerinin ezilmesi ve dolaşımın kompartımantalizasyonu ile
oluşan “Crush Sendromu” ve buna bağlı Akut Böbrek Yetersizliği deprem sonrası enkaz altından
kurtarılanlar açısından, en önemli ölüm nedenleri arasındadır ve yeterli tıbbi altyapı ve özellikle
hemodiyaliz olanaklarının yokluğunda bu kişilerin azımsanamayacak bir bölümünün ölümüne yol
açmaktadır. Nitekim, 1988 Ermenistan depremi sonrasında, tıbbi altyapı, organizasyon ve
hemodiyaliz olanaklarının yetersizliği nedeniyle; kayıtlara geçen 400’e yakın “Crush Sendromu” na
bağlı Akut Böbrek Yetersizliği olgusundan pek azının kurtarılabilmiş oluşu bunun acı bir
örneğidir.
Marmara Depremi ise, yaşattığı acıların büyüklüğüne karşın, bu toplantıda geniş biçimde ele
alınacağı gibi, bu açıdan Türk Tıbbı ve Türk Nefrolojisi için yüz akıyla verilen bir büyük sınavı
oluşturmuştur.
Türk Nefroloji Derneği daha depremin ilk gününden başlayarak bugün aramızda bulunan ve
birazdan bizleri konuşmasıyla onurlandıracak olan Sayın Prof. Raymond Vanholder’in de içinde
bulundukları Uluslararası Nefroloji Derneği Renal Afet Yardım Gücü (Renal Disaster Relief Task
Force) ile işbirliği halinde Türk Nefroloji Derneği Marmara Depremi Task Force’unu oluşturmuş
ve en yoğunu İstanbul’da olmak üzere Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Samsun’u da kapsayan 6
ilde diyaliz merkezi bulunan tam teşekküllü 35 hastanede “Crush Sendromu” na bağlı Akut
Böbrek Yetersizliği gelişen 639 depremzedeye en az bir ay boyunca fedakar hemşire ve
doktorlarca günde 24 saat verilen hemodiyaliz hizmetinin koordinasyonuna büyük ölçüde katkıda
bulunmuştur. Yurt dışından gönderilen çok sayıda diyalizör ve diğer diyaliz malzemelerinin,
diyaliz makinelerinin ihtiyacı olan merkezlere ihtiyaç ölçüsünde ulaştırılması ve dağıtımı ve keza,
yurt dışından gelen gönüllü doktor ve çok sayıda hemşire ile yurt içindeki diğer hemodiyaliz
merkezlerinden bazı hemşirelerin yine ihtiyacı olan merkezlere yardımcı eleman olarak
gönderilmesi hep bu koordinasyon hizmetleri meyanında gerçekleşmiştir.

Türk Nefroloji Derneği Marmara Depremi Task Force’u bunun yanı sıra, sözü edilen 35
hastaneye gönderdiği detaylı hasta takip formları aracılığıyla “Crush Sendromu” na bağlı Akut
Böbrek Yetersizliği gelişen 639 depremzedenin takip ve tedavileri ile ilgili tüm önemli verilerin
üniform ve düzenli biçimde tek elde toplanarak birleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Bu sayede,
alınan bilimsel sonuçlar tek elden ve en titiz ve detaylı istatistiklerle değerlendirilerek bugüne
kadar yayınlanmış “Crush Sendromu”na bağlı en geniş Akut Böbrek Yetersizliği vaka serisi
sıfatıyla dünya deprem literatürüne sunulabilmiş ve Türk hekim ve hemşirelerinin bu hastaların
yaşatılması için günlerce uyku dahi uyumadan verdikleri insanüstü savaş, bir fedakarlık destanı
olarak yalnızca anılarda kalmaktan kurtulmuştur.
Ve yine bu sayede görülmüştür ki, Türk hekimi ve hemşiresi, düzenli diyaliz tedavisindeki Kronik
Böbrek Hastalarına verilmekte olan hizmeti hiç aksatmaksızın, ek olarak devraldığı bu 639 hastalık
ve dünyada bugüne kadar bildirilen en büyük Akut Böbrek Yetersizlikli depremzede hasta
kitlesine aynı zamanda dünyada bu tür hastalara bugüne dek verilen en kaliteli hizmeti de
vermiştir. Nitekim, bu tür hastalardaki ölüm oranı 1990’daki İran depreminde %40, 1995’teki
Japon Kobe depreminden sonra % 25 olarak bildirilmişken, Marmara Depremi sonrasında %15’
te kalmış, bir başka deyişle 639 hastanın 542’si, yani % 85’i hayatta kalmıştır. Bu sonuç, Türk
hekimi ve hemşiresinin fedakarlık ve liyakatinin en somut bir belgesi ve Türk Nefrolojisinin bir
övünç vesilesi olarak değerlendirilmelidir.
Sayın Konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Bugün, depremden bu yana yaklaşık 2,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde bilimsel verilerin kesin
sonuçları ve bunların gerçekçi yorumları çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanarak dünya tıp
literatürüne mal olmuştur. Artık, duygusallıktan mümkün olduğunca uzak olarak bu kesin
sonuçları bilimsel ve objektif kriterlerle tartışmanın ve bunlardan doğru ve gerekli dersleri
çıkarmanın ve bunlara dayanarak bundan sonra yaşanması muhtemel benzer bir felaket açısından
alınabilecek önlemleri saptamanın zamanı gelmiştir. Bugünkü toplantının konusu ve gündemi de
en kısa şekliyle bundan ibarettir.
Bu toplantıyı organize eden Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Prof. Emel
Akoğlu ve arkadaşları ve Türk Nefroloji Derneği Marmara Depremi Renal Task Force
Koordinatörü Sayın Prof. Mehmet Şükrü Sever’e, toplantının sponsorluğunu üstlenen SantaFarma İlaç Sanayiine, toplantıya desteklerini esirgemeyen İstanbul ve Marmara Üniversiteleri
Sayın Rektörlerine, İl Sağlık ve SSK Müdürlüklerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın
Başkanına ve nihayet, haberdar oldukları ilk günden beri bu toplantının yüksek himayesini ve
manevi önderliğini üstlenen ve daima yanımızda olan Sayın İstanbul Valisine şahsım ve Türk
Nefroloji Derneği adına içten teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygıyla selamlarım.
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti

Crush Sendromu ve Felaketlerde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Açılış Konuşması, Antalya,
Mart 2003
Sayın Antalya Belediye Başkanı, Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi ve İstanbul Şubesi Sayın
Başkanları, Sayın Konuklarımız, Derneğimizin Sayın Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen “Crush Sendromu ve
Felaketlerde Sağlık Hizmetleri” konulu bu fevkalade önemli bilimsel toplantıya hoş geldiniz.
Herkesin hayatında hiç yaşamasaydım diyeceği acı günler vardır. Marmara bölgesinde yaşayan
herkes ve bu arada tüm İstanbullular için de 17 Ağustos 1999 günü işte böyle bir gün olmuştur.
O gün saat tam 3.02’de, çoğunluk derin uykuda iken oluşan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Merkezli
Deprem, 300 km çapında ve 64 365 km2 yüzölçümünde; 15 milyon 800 bin kişinin yaşadığı ve
sınırları 10 ilimize uzanan bir alanı etkilemiş, 77 297 binayı yıkmış veya ağır biçimde hasar vermiş
ve 77 200 binada da orta derecede hasar oluşturmuştur. Resmi ölü sayısı 17 479, hafif ve ağır
yaralı sayısı 43 953 ve hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı ise yaklaşık 24 000 civarındadır. Bu
sonuncuların 639’unu (yaklaşık % 2.7 kadarını) ise Crush Sendromlu Akut Böbrek Yetersizliği
olguları oluşturmaktadır.
O dönemde Prof. Dr. Ekrem Erek’in Başkanı olduğu Türk Nefroloji Derneği, Enternasyonal
Nefroloji Derneği Renal Afet Yardım Gücü (Renal Disaster Relief Task Force) ile işbirliği halinde
Marmara Depremi Yardım Gücü’nü oluşturmuş ve en başta İstanbul olmak üzere 6 ilde diyaliz
merkezi bulunan tam teşekküllü 35 hastanede “Crush Sendromu” na bağlı Akut Böbrek
Yetersizliği gelişen 639 depremzedeye en az bir ay boyunca günde 24 saat verilen diyaliz
hizmetinin koordinasyonuna büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Yurt dışından gönderilen diyaliz
malzemesi ve hemşire-doktor ekiplerinin de ihtiyacı olan merkezlere dağıtımı hep bu
koordinasyon hizmetleri meyanında gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, detaylı takip formları
aracılığıyla Akut Böbrek Yetersizliği gelişen 639 depremzedenin verileri tek elde toplanarak detaylı
istatistiklerle değerlendirilmiş ve bu konuda dünyada yayınlanmış en geniş vaka serisi uluslararası
literatüre sunulmuştur.
Sayın Ekrem Erek hocamız birazdan yapacağı konuşmada Türk Nefroloji Derneğinin bu çok
önemli hizmetlerini sizlere çok daha ayrıntılı biçimde aktaracaktır.
Ben bu vesileyle, bugünkü toplantıyı düzenleyen Antalya Şubemizin de bağlı bulunduğu Ana
Dernek olan Türk Nefroloji Derneğinden söz etmek istiyorum.
1970 yılında Prof. Dr. Kemal Önen hocamızın öncülüğünde kurulan Türk Nefroloji Derneği 33
yıllık geçmişinde bir yandan Nefrolojinin Türkiye’de Diyaliz ve Transplantasyonu da kapsayan alt
dalları ile birlikte gerek bilimsel yönden gerekse uygulama alanında gelişme ve yurt geneline
yayılmasında, diğer yandan da Türk Nefroloji’sinin uluslararası alanda tanınmasında büyük bir
öncü rol üstlenmiş ve çok önemli hizmetler vermiştir; ve bugün de Türkiye genelindeki 290’ı
aşkın aktif üyesiyle bu bağlamdaki çalışmalarını arttırarak ve genişleterek sürdürmektedir.
Şimdi, Türk Nefroloji Derneği’nin değişik alanlardaki bu çalışmalarını kısa başlıklar halinde ele
alarak özetlemek istiyorum:
Bu çalışmaların ilk grubu BİLİMSEL KONGRE VE TOPLANTI DÜZENLEME
FAALİYETLERİ’dir. Bunları Ulusal ve Uluslararası olarak iki bölümde incelemek mümkündür:
Önce Ulusal Kongre ve Toplantılar’a değinmek isterim:

-

20.cisi bu yıl 13-16 Eylül tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan “Yıllık Ulusal
Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongreleri” artık Türk
Nefrologlarını ve Nefroloji ve alt dallarıyla ilgilenen tüm hekimleri her yıl bir
buluşturan geleneksel bir bilim şöleni niteliği almıştır. Nitekim, geçen yılki 19.ncu
Kongre, 62’si yerli, 22’si misafir 84 seçkin konuşmacı ve 1400’ü aşkın izleyicinin
katılımı ile gerçekleşmiştir.

-

Türk Nefroloji Derneğinin yıllık kongreler dışındaki düzenli bilimsel faaliyetleri
arasında ülkenin değişik yerlerinde yapılan günlük kısa toplantılar, eğitim kurs ve
seminerleri gibi faaliyetler ise değişik yörelerin pratisyen ve her branştan uzman
hekimlerinin katılımını sağlayarak ve eğitimine katkıda bulunarak bugüne kadar büyük
ilgi ile sürdürülmüştür. İlki Kapadokya’da geçen yıl düzenlenen iki günlük TND “Kış
Okulu”, Nefroloji ve Diyaliz- Transplantasyon konularının en güncel şekilde işlendiği
450 katılımlı bir Eğitim Kursu olarak büyük ilgi görmüş ve 2.cisi de bu yıl 17 Nisan’da
Gaziantep’te gerçekleşecek olup şimdiden gelenekselleşmiştir.

-

1997 yılından bu yana Türk Nefroloji Derneğinin Antalya, İzmir, Kayseri ve
İstanbul’da olmak üzere 4 Şubesi faaliyete geçmiştir. Böylece, son yıllarda periyodik
kısa toplantılar, eğitim kurs ve seminerleri gibi faaliyetler büyük ölçüde bu şubelere
bırakılmış olup, işbu şubelerin yöresel faaliyetleri olarak gerçekleştirilmektedirler. Bu
sayede hem çok daha fazla sayıda düzenli toplantı yapılabilmekte hem de şubelerin
bulunduğu illerdeki hekim kitlesinin sürekli ilgisi ve katılımı ile birlikte nefroloji bilgi
ve eğitiminin özellikle nefrolog olmayan hekim, hemşire ve sağlık elemanı kitlesine en
güncel ve doğru şekliyle yayılması sağlanmaktadır.Bunun yanısıra, 2002 yılında Kayseri
şubesi ilk “Kış okulunu” TND ortaklaşa olarak Kapadokya’da düzenlemiş ve
İstanbul şubesinin Nisan 2002’de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği
“Crush Sendromu ve İstanbul Depremine Hazırlık” toplantısı da yine büyük yankı
yapmıştır. Ayrıca, 2002 yılında İstanbul ve civarındaki tüm önemli hastanelerde Sn.
Dr. Sever ve Dr. Türkmen tarafından verilen “Crush Sendromu ve Marmara
Depreminden Çıkan Dersler” konulu konferanslar da TND’nin bu konudaki önemli
bir eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti olarak bu hastaneler hekim ve hemşirelerince çok
olumlu karşılanmıştır

TND’nin ikinci Grup toplantıları ise Uluslararası niteliktedir:
- Türk Nefroloji Derneğinin 1978 yılında İstanbul’da organize ettiği 15.nci Avrupa
Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Birliği (EDTA) Kongresi 2000 kişilik katılımı ile
o güne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen ilk büyük uluslararası Tıp Kongresi olmuştur.
Türkiye’de birçok Avrupa ülkesinden önce gerçekleşen bu Kongre, Türk Nefroloji
Derneğinin uluslararası alanda yaptığı 1980 öncesi en önemli bilimsel faaliyetidir. Bu
arada bir de müjde eklemek istiyorum. Aynı Kongrenin 42.cisinin 27 yıl sonra 4-7
Haziran 2005’te yine İstanbul’da yapılması kesinleşmiştir.
- TND’nin uluslararası derneklerle düzenlediği ortak toplantılara gelince, Uluslararası
Nefroloji Derneği (ISN) ile birlikte 1997 yılında İstanbul’da bir Nefroloji kursu,
1998’de İzmir’de 15.nci Ulusal Kongre sırasında bir Uluslararası Nefroloji Yaz Okulu,
1999'da Balkan Şehirleri Kongresi (BANTAO) ile ortak 16.ncı Ulusal Kongre ve
nihayet 2000 yılındaki 17. Ulusal Kongre, aynı zamanda Uluslararası Nefroloji Derneği
(ISN) ve TND’nin ortak toplantısı olarak gerçekleştirilmiştir. 2001’de 18. Ulusal
Kongre sırasında Uluslararası Periton Diyalizi Derneği (ISPD) ile birlikte bir Periton
diyalizi Kursu yapılmış, 2002’de 19. Ulusal Kongre sırasında (ISN) “Nefroloji Kursu”
nun 2.cisi gerçekleşmiştir. Bu yılki 20. Kongre sırasında da Vascular Access Society
(VAS) ile birlikte 6. Avrupa Damar erişim Kursu ve ISN Kidney International

Nefroloji Forumu yapılacaktır. Bu ortak toplantılardan amaç, Türk Nefroloji’sinin
uluslararası sahaya açılımının hızlandırılmasıdır. Bu tür toplantılar, en güncel bilgilerin,
en
yetkili uluslararası otoritelerce bizlere aktarılmasının dışında Uluslararası
Nefroloji’nin en yetkin kuruluşları ve onların üst düzey simalarınca ülkemiz
Nefrolojisi ve genç nefrologlarının tanınmasına da büyük katkıda bulunmaktadır
Bunun sonucu olarak da, daha çok sayıda genç Türk bilim adamına Avrupa ve
ABD’de bilimsel araştırma-geliştirme projelerine katılma ve Nefroloji eğitimlerini
ilerletme olanağı yaratılmaktadır. Nitekim, bu espri içerisinde son 19. Ulusal
Kongremizde ISN, ERA-EDTA, Transplantation Society ve ISPD olmak üzere Dört
Büyük Uluslararası Nefroloji ve Transplantasyon Örgütü birden Başkan, Eski Başkan
ve Başkan Yardımcısı düzeyinde konuşmacılarla temsil edilmiştir.
DERNEĞİN BİR DİĞER ÇALIŞMA ALANI REGISTRY DİYE DE BİLİNEN ULUSAL
NEFROLOJİ-DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KAYIT SİSTEMİDİR:
Türk Nefroloji Derneği Türkiye’de bu tür bir faaliyeti gerçekleştiren tek tıp derneği olarak
tarafından halen 13 yıldan beri Türkiye’deki bütün Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon
Merkezlerine ait veri ve istatistikleri tek elden toplayıp her yıl “Türkiye'de Nefroloji - Diyaliz
ve Transplantasyon” adıyla kitapçık halinde yayınlanmakta ve bununla da kalmayarak bu
verileri her yıl Avrupa Nefroloji Birliği’nin (ERA) Avrupa Registry’si veri tabanına
ulaştırılmaktadır. Türkiye’de Ulusal Registry kapsamına giren merkez sayısının 400’ü aştığı ve veri
toplanan hasta sayısının da 23 bine yaklaşmış bulunduğu göz önüne alınırsa yapılan işin çapı ve
önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Registry çalışmaları, Türkiye'de “Nefroloji - Diyaliz ve
Transplantasyon” verileri konusunda müracaat edilecek en önemli kaynak olma özelliğini
korumaktadır. Nitekim, Avrupa Nefroloji Birliği (ERA) Başkanı’nın özel ricasıyla 2000 yılında
Fransa’da yapılan ERA Kongresi özel Registry oturumunda TND Ulusal Registry’si Sn. Prof.
Gültekin Süleymanlar tarafından Avrupa Nefroloji camiasına sunulmuştur. Yine TND, Avrupa
Nefroloji Birliği bünyesinde bir daimi Registry koordinatörü ile temsil edilmekte olup Avrupa
Registry’sinin yeniden yapılanması çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.
Türk Nefroloji Derneği, 1992 yılından beri yayın organı olarak Türk Nefroloji, Diyaliz ve
Transplantasyon Dergisi (TNDT) adlı bir bilimsel dergi yayınlamaktadır. Bu dergi
Türkiye’de Nefroloji alanının tümünü kapsayan ve 11 yıldır düzenli yayınlanan tek bilimsel
periyodiktir ve nefroloji alanında yurtiçi ciddi bilimsel yayın yapmak isteyen genç arkadaşlarımızın
aklına ilk gelen ciddi ve hakemli bilimsel Dergi niteliğini korumaktadır.
Türk Nefroloji Derneği, bunların dışında çeşitli bilimsel kitaplar da yayınlamaktadır.
Hemşireler için Nefroloji Dializ ve Transplantasyon (1991), Dializle Yaşam (1992), Sürekli
Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Temel Bilgiler Kitabı (1997), Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı
(1997 ve 2001) gibi telif kitaplar ve Peter J. Morris’in Böbrek Transplantasyonu adlı dünyaca
meşhur kitabının 4. baskısının Türkçe çevirisi (1997) ve nihayet 2. baskısı bugün elimize ulaşan
Marmara Depreminde Crush (Ezilme) Sendromu adlı kitap bunlar arasındadır.
Bunun yanısıra, Türk Nefroloji Derneği, Türkiye’de Nefroloji konusunda 2000 yılına kadar
yapılmış tüm yayın, tez ve bildiri özetlerini toplamıştır. Bunun ilk bölümü “Türk Nefrolojisi
Kitap ve Makaleler Bibliyografyası” adıyla 2001 yılında yayınlanmıştır.
BUNUN DIŞINDA, Türk Nefroloji Derneği, deprem felaketi sonrasında Akut Böbrek
Yetersizliği gelişen 639 depremzedenin verilerini değerlendirmiş ve TND Marmara depremi task
force’u koordinatörü Sn. Dr. Sever’in öncülüğünde bu konuda dünyada yayınlanmış en geniş vaka
serisi olarak uluslararası saygın dergilerde yayınlanmasında büyük rol oynamıştır.
Bu şekilde yayınlanan makale sayısı şimdiden 12’yi bulmuştur

Türk Nefroloji Derneğinin diğer bazı faaliyetlerine gelince:
-Türk Nefroloji Derneği, Türk Nefrolojisi’nin yalnız hizmet kalitesi değil ve fakat bilimsel
yetkinlik açısından da uluslararası düzeyi kalıcı olarak yakalamasının bizzat genç nefrologların
eğitim ve meslek içi gelişiminin kalitesi ve sürekliliği ile ilgili olduğunun bilincinde olarak son
yıllarda bu konudaki girişimlere de hız vermiştir. Bu bağlamda, Ulusal Kongrelerde verilen
ödüller, konuşma ve panellerde giderek daha çok sayıda genç nefrologun görevlendirilmesi, yurt
dışı merkezlere gidecek nefrologlara referans mektupları yazılması gibi genel teşvik önlemlerinin
yanı sıra, 2000 yılından itibaren kendi kısıtlı maddi olanaklarını zorlayarak yurt dışında üst düzey
eğitim için yıllık eğitim bursları da vermeğe başlamış ve bundan yurdumuz için şimdiden çok
yararlı sonuçlar alınmıştır. Toplam bursiyer sayımız şimdiden 6 kişiyi bulmuştur.
-Sn. Gültekin Süleymanlar tarafından (www.tsn.org) adresinde başlatılmış olan TND Web
sayfasında bilindiği gibi, TND ile ilgili genel bilgiler, üye listesi ve bilgileri, Ulusal Registry
Raporları, kongre bilgileri ve kongre bildiri özetleri, TNDT Dergisinde şimdiye kadar çıkan
makaleler, Türkiye Nefroloji Makaleler Bibliyografyası, Dernek ve Şubelerin faaliyetleri ve
haberleri, diyaliz ve transplantasyon mevzuatı, çalışma gruplarına ait bilgiler, Nefrolojiyle ilgili
önemli linkler yer almaktadır. TND Web sayfası, çok kısa süre içerisinde önemli ölçüde bilingual
(Türkçe ve İngilizce) hale dönüştürülecek ve ERA’nın Web sayfasından link alacaktır. Böylece,
herhangi bir nedenle ERA sayfasına giren birisinin buradan TND Web sayfasına ulaşması ve
TND ile ilgili, Ulusal Registry de dahil güncel bilgileri İngilizce olarak izlemesi kabil olacaktır.
-Türk Nefroloji Derneği, dernek bünyesinde Nefrolojinin değişik alanları ile ilgili ve özellikle yurt
sathındaki genç araştırmacıları da kapsayacak çok merkezli bilimsel çalışma ve araştırma grupları
kurulmasını da gündemine almıştır. Bir yandan bu grupların oluşturulması ve sürdürülmesini ciddi
protokollere bağlamak, bir yandan özellikle field-work tipi araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’nın
yaygın hizmet ağından yararlanabilmek, öte yandan da değişik maddi sponsorluklar sağlayabilmek
için ön hazırlıklar başlatılmış ve 16 Kasım 2001’de bir “Türk Nefroloji Derneği Çalışma Grupları
Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Dileğimiz, bu çabanın kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi ve Türk
Nefroloji Derneği’ne bağlı çok merkezli bilimsel çalışma ve araştırma gruplarının yakın gelecekte
uluslararası çok uluslu, çok merkezli çalışmalarda da ülkemizin adını duyurabilmeleridir. Şu an için
SAPD, Polikistik Böbrek Hastalığı ve Deneysel Çalışma Grupları faaliyete geçmiştir.
-Türk Nefroloji Derneği, Ulusal Nefroloji Eğitimi standardizasyonu çalışmalarında da aktif rol
oynamaktadır. Türk Tabipler Birliği Ulusal Dernekler Koordinasyon Kurulu (UDKK)’da iki daimi
temsilci ile temsil edilmektedir ve UDKK’nın Türkiye’de postgraduate eğitim standardizasyonu
çalışmalarına aktif katkı yapmaktadır.Daha da önemlisi Türk Nefroloji Derneği, Avrupa
Spesiyalist Hekimler Birliği (UEMS) Nefroloji Seksiyonu ve gerek bu Seksiyonun, gerekse Avrupa
Nefroloji Birliği (ERA)’nın da katılımıyla oluşturulma aşamasında bulunan Avrupa Nefroloji
Board’u (EBN) bünyesinde de iki daimî temsilci ile temsil edilmekte olup Avrupa’da Nefroloji
Eğitimi’nin süregelen standardizasyon
çalışmalarında da aktif katılımcı ve söz sahibi
konumundadır.
Sayın Konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Bugün, Marmara depreminden bu yana yaklaşık 3.5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde bilimsel
verilerin kesin sonuçları ve bunların gerçekçi yorumları çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanarak
dünya tıp literatürüne mal olmuş ve arkadaşımız Sayın Sever’in hazırladığı ve TND yayını olarak
basılan kitapla da somutlaşmıştır. Artık, duygusallıktan mümkün olduğunca uzak olarak bu
sonuçlardan doğru ve gerekli dersleri çıkarmanın ve bunlara dayanarak bundan sonra yaşanması

muhtemel benzer bir felaket açısından alınabilecek önlemleri saptamanın zamanı gelmiştir.
Bugünkü toplantının konusu ve gündemi de en kısa şekliyle bundan ibarettir.
Bu toplantıyı organize eden Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi Başkanı Sayın Prof. Gültekin
Süleymanlar ve arkadaşları ve Türk Nefroloji Derneği Marmara Depremi Renal Task Force
Koordinatörü Sayın Prof. Mehmet Şükrü Sever’e, toplantının sponsorluğunu üstlenen SantaFarma İlaç Sanayiine, toplantıya desteklerini esirgemeyen Antalya İl Sağlık ve SSK
Müdürlüklerine, ve nihayet bize Antalya’nın bu en görkemli toplantı mekanını açan Antalya
Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanına şahsım ve Türk Nefroloji Derneği adına içten
teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygıyla selamlarım.

Deprem Felaketleri ve Çıkarılan Dersler Toplantısı, Elazığ, Haziran 2003
Sayın Elazığ Belediye Başkanı, Sayın Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odaları
Başkanı, Sayın Konuklarımız, Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği ve Elazığ Tabip Odası tarafından düzenlenen “Crush (Ezilme)
Sendromu ve Felaketlerde Sağlık Hizmetleri” konulu bu fevkalade önemli bilimsel toplantıya
hoş geldiniz.
Sözlerime, 4 yıl önce geçirdiğimiz ve bugün şiddeti, etki alanının genişliği, can kaybı sayısının
yüksekliği ve ekonomik boyutlarıyla ülkemiz için adeta Deprem konusunda yaşanmış bir acı
deneyimler klasik kitabı halini almış Marmara Depremini hatırlatmakla başlamak istiyorum:
Bilindiği gibi, 17 Ağustos 1999 günü saat tam 3.02’de, çoğunluk derin uykuda iken oluşan 7.4
büyüklüğündeki Gölcük Merkezli Deprem, 300 km çapında ve 64 365 km2 yüzölçümünde; 15
milyon 800 bin kişinin yaşadığı ve sınırları 10 ilimize uzanan bir alanı etkilemiş, 77 297 binayı
yıkmış veya ağır biçimde hasar vermiş ve 77 200 binada da orta derecede hasar oluşturmuştur.
Resmi ölü sayısı 17 479, hafif ve ağır yaralı sayısı 43 953 ve hastanede tedavi altına alınan kişi
sayısı ise yaklaşık 24 000 civarındadır. Bu sonuncuların 639’unu (yaklaşık % 2.7 kadarını) ise
Crush Sendromlu Akut Böbrek Yetersizliği olguları oluşturmaktadır.
O dönemde Sayın Prof. Ekrem Erek’in Başkanı olduğu Türk Nefroloji Derneği, Enternasyonal
Nefroloji Derneği Renal Afet Yardım Gücü (Renal Disaster Relief Task Force) ile işbirliği halinde
Marmara Depremi Task Force’unu oluşturmuş ve en başta İstanbul olmak üzere 6 ilde diyaliz
merkezi bulunan tam teşekküllü 35 hastanede “Crush Sendromu” na bağlı Akut Böbrek
Yetersizliği gelişen 639 depremzedeye en az bir ay boyunca günde 24 saat verilen diyaliz
hizmetinin koordinasyonuna büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Yurt dışından gönderilen diyaliz
malzemesi ve hemşire-doktor ekiplerinin de ihtiyacı olan merkezlere dağıtımı hep bu
koordinasyon hizmetleri meyanında gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, detaylı takip formları
aracılığıyla Akut Böbrek Yetersizliği gelişen 639 depremzedenin verileri tek elde toplanarak detaylı
istatistiklerle değerlendirilmiş ve bu konuda dünyada yayınlanmış en geniş vaka serisi uluslararası
literatüre sunulmuştur.
Sayın Ekrem Erek hocamız birazdan yapacağı konuşmada Türk Nefroloji Derneğinin bu çok
önemli hizmetlerini sizlere çok daha ayrıntılı biçimde aktaracaktır.
Geçtiğimiz 1 Mayıs gecesi saat 03.27'de Bingöl ve çevresinde oluşan 6,4 büyüklüğündeki deprem
de 84’ü Çeltik Suyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencisi gencecik evlatlarımızdan oluşan 167
can kaybı ve 521 yaralı ile yine bir büyük ulusal acı olarak yüreklerimize çökmüştür. Ancak, Türk
Hekimleri ve Nefroloji camiası olarak Bingöl Depremi ile ilgili tek tesellimiz bu depremi çok daha
hazırlıklı ve organize olarak karşılayabilmemiz olmuştur. TND, daha 1 Mayıs günü sabahında, Sn.
Prof. Sever’in koordinatörlüğünde ve Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi, Bingöl ve Elazığ Tabip
Odaları, Fırat, Atatürk ve Dicle Üniversiteleri Tıp Fakülteleri Nefroloji Bilim Dalları, Türk
Traumatoloji Derneği, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği ve AKUT
Kurtarma Ekibi ile işbirliği içerisinde Crush Sendromu olguları açısından duruma müdahil olmuş
ve gerekli organizasyonları yapmıştır. 1 Mayıs itibariyle deprem bölgesine 200 adet TND Crush
Sendromu Acil Tedavi Rehberi ve Prof. Sever’in yazdığı Marmara Depreminde Crush (Ezilme)
Sendromu adlı kitaptan 30 adet ulaştırılmış, alarma geçirilen Tıp Fakülteleri Nefroloji Bilim
Dalları’na da TND Crush Sendromu ve ABY detaylı takip formları yeterli miktarda
gönderilmiştir. Yapılan organizasyon çerçevesinde deprem bölgesine 6-7 saat içerisinde ulaşan
nefroloji ekibinin gözetiminde olası Crush Sendromu olgularına, Marmara Depreminden çıkan

dersler sonucunda mümkün olduğunca erken mannito-alkali sıvı administrasyonu yapılmıştır.
Bunun neticesinde hepsi de Çeltik Suyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu enkazından kurtarılan 17
Crush Sendromu olgusundan 13’ünde Oligürik ABY ve hiperkalemi gelişmesi önlenmiş ve
diyalize gerek kalmamıştır. Bu uygulama, Crush Sendromuna bağlı ABY prevansiyonu açısından
dünyada bir deprem sonrasında sistemli olarak yapılan ve başarılı sonuç alınan ilk uygulama olup,
Enternasyonal Nefroloji Derneği (ISN) Başkanı ve ISN- Renal Afet Yardım Gücü Başkanı
tarafından TND’e yazılan mektuplarda övgü ile zikredilmiştir. Böylesine büyük bir acı sonrasında
Crush Sendromu açısından alınan ve acımızı bir nebze hafifleten bu yüz güldürücü sonuçla bize
bu teselliyi sağlayan sevgili arkadaşlarıma başta Sn. Prof. Sever ve Sn. Doç. Ali Ihsan Günal olmak
üzere ayrı ayrı teşekkür ederim.
Sayın Konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Bugün, Marmara depreminden bu yana yaklaşık 3.5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde bilimsel
verilerin kesin sonuçları ve bunların gerçekçi yorumları çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanarak
dünya tıp literatürüne mal olmuş ve arkadaşımız Sayın Sever’in hazırladığı ve TND yayını olarak
basılan kitapla da somutlaşmıştır.
Bu felaketten çıkarılan dersler ise, biraz önce de değindiğim gibi, bir buçuk ay önce yaşadığımız
Bingöl Depremi felaketinde bize elle tutulur biçimde yardımcı olmuş ve alınan önlemler ve
zamanında yapılan müdahele ile Bingöl Depremi sonrası Crush olgularında oligürik ABY ve
hiperkalemi gelişmesi çok büyük oranda önlenebilmiştir.
Bu da Crush Sendromu açısından her deprem sonrasında elde edilen veri ve sonuçlardan doğru
ve gerekli dersleri çıkarmanın ve bunlara dayanarak bir sonraki benzer felaketler açısından
alınabilecek önlemleri saptamanın ne kadar yaşamsal bir önemi olduğunu ispatlamaktadır.
Bugünkü toplantının konusu ve gündemi de en kısa şekliyle bundan ibarettir.
Bu toplantıyı organize eden Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odaları Başkanı Sayın Dr. Bulut ve
arkadaşlarına, toplantının sponsorluğunu üstlenen Santa Farma ve Eczacubaşı İlaç Sanayilerine,
toplantıya desteklerini esirgemeyen Elazığ İl Sağlık ve SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine,
toplantımızı onurlandıran Elazığ Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanına ve nihayet bize bu
toplantı mekanını tahsis ederek ev sahipliği yapan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Sn. Dekanı ve
Fırat Üniversitesi Sn. Rektörüne şahsım ve Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkürlerimi
sunar, hepinizi saygıyla selamlarım.

Crush Sendromu ve Felaketlerde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Açılış
Konuşması, Edirne, 2004
Trakya Üniversitesi Sayın Rektörü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sayın Dekanı,
Sayın Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Günleri kapsamında yapılmakta olan
“Crush (Ezilme) Sendromu ve Felaketlerde Sağlık Hizmetleri” konulu bu
bilimsel toplantıya beni davet etmek ve Türk Nefroloji Derneği adına bir konuşma
yapmamı istemek lütfunda bulunarak beni onurlandırdıkları için organizasyon
komitesi adına Prof. Dr. Saniye Şen hocamıza huzurlarınızda teşekkür ederim.
Sözlerime önce 4.5 yıl önce yaşadığımız ve bugün şiddeti, etki alanının genişliği, can
kaybı sayısının yüksekliği ve ekonomik boyutlarıyla ülkemiz için adeta Deprem
konusunda yaşanmış bir acı deneyimler klasik kitabı halini almış bulunan Marmara
Depremini hatırlatmakla başlamak istiyorum: Bilindiği gibi, 17 Ağustos 1999 günü
saat tam 3:02’de, çoğunluk derin uykuda iken oluşan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük
Merkezli Deprem, 300 km çapında ve 64.365 km2 yüzölçümünde; 15 milyon 800
bin kişinin yaşadığı ve sınırları 10 ilimize uzanan bir alanı etkilemiş, 77.297 binayı
yıkmış veya ağır biçimde hasar vermiş ve 77.200 binada da orta derecede hasar
oluşturmuştur. Resmi ölü sayısı 17.479, hafif ve ağır yaralı sayısı 43.953 ve
hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı ise yaklaşık 24.000 civarındadır. Bu
sonuncuların 639’unu (yaklaşık % 2.7 kadarını) ise Crush Sendromlu Akut Böbrek
Yetersizliği olguları oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi, büyük ölçüde kas kitlelerinin ezilmesi ve dolaşımın
kompartımantalizasyonu ile oluşan “Crush Sendromu” ve buna bağlı Akut Böbrek
Yetersizliği deprem sonrası enkaz altından kurtarılan depremzedeler açısından, en
önemli ölüm nedenleri arasındadır ve yeterli tıbbi altyapı ve özellikle hemodiyaliz
olanaklarının yokluğunda bu kişilerin azımsanamayacak bir bölümünün ölümüne
yol açmaktadır. Nitekim, 1988 Ermenistan depremi sonrasında, tıbbi altyapı,
organizasyon ve hemodiyaliz olanaklarının yetersizliği nedeniyle; kayıtlara geçen
400’e yakın “Crush Sendromu”na bağlı Akut Böbrek Yetersizliği olgusundan pek
azının kurtarılabilmiş oluşu bunun acı bir örneğidir.
Marmara Depremi ise, yaşattığı acıların büyüklüğüne karşın, bu toplantıda da ele
alınacağı gibi, bu açıdan Türk Tıbbı ve Türk Nefrolojisi için yüz akıyla verilen bir
büyük sınavı oluşturmuştur.
O dönemde Prof. Ekrem Erek Hocamızın Başkanı olduğu Türk Nefroloji Derneği,
daha depremin ilk gününden başlayarak Enternasyonal Nefroloji Derneği Renal
Afet Yardım Gücü (Renal Disaster Relief Task Force) ile işbirliği halinde Marmara
Depremi Task Force’unu oluşturmuş ve Prof. Mehmet Sever’in
koordinatörlüğünde en başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmir
ve Samsun’u da kapsayan 6 ilde diyaliz merkezi bulunan tam teşekküllü 35

hastanede “Crush Sendromu”na bağlı Akut Böbrek Yetersizliği gelişen 639
depremzedeye en az bir ay boyunca günde 24 saat verilen diyaliz hizmetinin
koordinasyonuna büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Yurt dışından gönderilen
diyaliz malzemesi ve hemşire-doktor ekiplerinin de ihtiyacı olan merkezlere dağıtımı
hep bu koordinasyon hizmetleri meyanında gerçekleşmiştir.
Bunun yanı sıra, detaylı takip formları aracılığıyla Akut Böbrek Yetersizliği gelişen
639 depremzedenin verileri tek elde toplanarak detaylı istatistiklerle değerlendirilmiş
ve bu konuda dünyadaki en büyük vaka serisi olarak uluslararası literatüre
sunulmuştur. Nitekim, son 4 yılda Crush Sendromu ve ABY açısından Marmara
Depremi deneyimini yansıtan 15’i aşkın makale TND adına Prof. Sever’in
koordinatörlüğünde hazırlanarak dünyaca meşhur yabancı tıp dergilerinde
yayınlanmıştır. Yine bu sayede görülmüştür ki, Türk hekimi ve hemşiresi, bu 639
Akut Böbrek Yetersizlikli depremzedeye aynı zamanda dünyada bu tür hastalara
bugüne dek verilen en kaliteli hizmeti de vermiştir. Nitekim, bu tür hastalardaki
ölüm oranı 1990’daki İran depreminde % 40, 1995’teki Japon Kobe depreminden
sonra % 25 olarak bildirilmişken, Marmara Depremi sonrasında %15’ te kalmış, bir
başka deyişle 639 hastanın 542’si, yani % 85’i hayatta kalmıştır.
Prof. Dr. Mehmet Sever, ayrıca, bu konudaki veri ve deneyimlerin ışığında
Marmara Depreminde Crush (Ezilme) Sendromu adlı çok önemli bir kitap
hazırlamış ve bu kitap TND yayını olarak geçtiğimiz yıl 2. baskısını yapmıştır.
Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs 2003 gecesinde saat 03.27'de Bingöl ve çevresinde oluşan 6,4
büyüklüğündeki deprem de yine 167 can kaybı ve 521 yaralı ile bir büyük acı olarak
yüreklerimize çökmüştür. Ancak, Türk Hekimleri ve Nefroloji camiası olarak tek
tesellimiz, bu son depremi Marmara depreminden elde olunan deneyim ve çıkartılan
derslerle çok daha hazırlıklı ve organize olarak karşılayabilmemiz olmuştur. TND,
daha 1 Mayıs gününün sabahında, Sn. Prof. Sever’in koordinatörlüğünde ve Bingöl
Devlet Hastanesi, Bingöl ve Elazığ Tabip Odaları, Fırat, Atatürk ve Dicle
Üniversiteleri Tıp Fakülteleri Nefroloji Bilim Dalları ve AKUT Kurtarma Ekibi ile
işbirliği içerisinde Crush Sendromu olguları açısından duruma müdahil olmuş ve
gerekli organizasyonları yapmıştır. Yapılan organizasyon çerçevesinde deprem
bölgesine 6-7 saat içerisinde ulaşan nefroloji ekibinin gözetiminde olası Crush
Sendromu olgularına, Marmara Depreminden çıkan derslerin ışığında mümkün
olduğunca erken mannitol-alkali
sıvı administrasyonu yapılmıştır. Bunun
neticesinde hepsi de Çeltik Suyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu enkazından
kurtarılan 17 Crush Sendromu olgusundan 13’ünde Oligürik ABY ve hiperkalemi
gelişmesi önlenmiş ve diyalize gerek kalmamıştır. Bu, Crush Sendromuna bağlı
ABY’nin önlenmesi açısından dünyada bir deprem sonrasında yapılan ve başarılı
sonuç alınan ilk uygulama olup, Enternasyonal Nefroloji Derneği (ISN) Başkanı ve
ISN- Renal Afet Yardım Gücü Başkanı tarafından TND’e yazılan mektuplarda
övgü ile zikredilmiş, bu konuda hazırlanan bir bilimsel makale ise kısa süre önce çok

saygın bir uluslararası dergide yayınlanmak üzere hakemlerin övgüleri ile birlikte
kabul edilmiştir.
Sayın Konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Bugün, Marmara depreminden bu yana yaklaşık 4,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde
Crush sendromuna bağlı Akut Böbrek Yetersizliği olgularıyla ilgili bilimsel verilerin
kesin sonuçları ve bunların gerçekçi yorumları biraz önce de değindiğim gibi çeşitli
bilimsel dergilerde yayınlanarak dünya tıp literatürüne mal olmuş ve Prof. Mehmet
Sever’in hazırladığı ve TND yayını olarak basılan kitapla da somutlaşmıştır.
Bu felaketten çıkarılan dersler ise, yine biraz önce belirttiğim gibi, 10 ay önce
yaşadığımız Bingöl Depremi felaketinde bize elle tutulur biçimde yardımcı olmuş ve
alınan önlemler ve zamanında yapılan müdahale ile Bingöl Depremi sonrası Crush
olgularında oligürik ABY ve hiperkalemi gelişmesi çok büyük oranda
önlenebilmiştir.
Bu örnek, Crush Sendromu açısından her deprem sonrasında elde edilen veri ve
sonuçlardan doğru ve gerekli dersleri çıkarmanın ve bunlara dayanarak bir sonraki
benzer felaketler açısından alınabilecek önlemleri saptamanın ne kadar yaşamsal bir
önemi olduğunu ispatlamaktadır. Bugünkü toplantının konusu ve gündemi de en
kısa şekliyle bundan ibarettir.
Katılmaktan büyük onur duyduğum bu toplantıda bizlere ev sahipliği yapan Trakya
Üniversitesi Sayın Rektörüne, Tıp Fakültesi Sayın Dekanına ve nihayet değerli
arkadaşımız Prof. Dr. Saniye Şen Hocamıza bu güzide organizasyon ve sıcak ev
sahipliği için bir kez daha içten teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygıyla selamlarım.
Dr. Kamil Serdengeçti

TND GENEL KURUL
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TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL KONUŞMASI, 20 ARALIK 2008
Türk Nefroloji Derneğinin Değerli Üyeleri,
Türk Nefroloji Derneği’nde 1989 yılından başlayarak 1993-1995 arası iki yıllık dönem dışında
sürekli olarak toplam 18 yıl süreyle Yönetim Kurulu’nda görev aldım. Ve son 8 yıldır da
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim.
Artık görevi devretme zamanım geldi. Sizlere veda etmek istiyorum. Bunu insan doğası gereği
biraz buruklukla, ve fakat aynı zamanda büyük bir mutluluk ve kıvançla yapıyorum. Bu
mutluluk ve kıvancın nedenini elinizdeki TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ FAALİYET
ÖZETİ kitapçığı, en güzel biçimde açıklamaktadır.
Bu kitapçıkta yer alan ve son 8 yılda yönetim kurullarında görev alan değerli arkadaşlarımla
birlikte başardığımız işler, bizlerin “ayinemiz” olarak görülmelidir. Ve böyle bir ayine de bana
ve bu arkadaşlarıma birazcık mutluluk ve kıvanç hakkı verir diye düşünüyorum.
Kıvancımın bir diğer nedeni de, yalnızca yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın değil ve fakat
tüm genç üye arkadaşlarımın da artık Türk Nefroloji Derneği’ne ve onun etkinliklerine sahip
çıktıklarını gözlemleyişimdir. Türk Nefroloji Derneği’nin 8 şubesinde, 8 farklı çalışma
grubunda, yıllık kış okulu organizasyonlarında, ulusal kayıt sistemi kurulunda, eğitim
standardizasyon ve yeterlilik kurulunda, renal afet yardım gücünde, Dergi ve yayın kurulunda,
uluslararası bilimsel ilişkiler kurulunda, terim kolunda görev ve etkinlik yapma yarışı içine
girmiş olan arkadaşlarımın kaçı yönetim kurulu üyesidir ki? Aynı şekilde, son 8 yılda ulusal
kongrelerde 392 üst düzey bilimsel konuşmayı yapanların, kış okullarında her yıl iki gün
süreyle ders verenlerin, Türk Nefroloji Derneği’nin ve çalışma gruplarının ve renal afet yardım
gücünün düzenledikleri günü birlik toplantılarda, şubelerin düzenli toplantılarında konuşan ve
ders verenlerin kaçı yönetim kurulu üyesidir ki?
Değerli Üyeler,
Turgay Arınsoy, Kenan Ateş, Tevfik Ecder, Gültekin Süleymanlar, Cengiz Utaş, Mehmet
Emin Yılmaz ve benden oluşan son Yönetim Kurulunun 2005’te göreve gelişinden bu yana
Türk Nefroloji Derneği’nin sürdürdüğü çeşitli faaliyetler elinizdeki TÜRK NEFROLOJİ
DERNEĞİ FAALİYET ÖZETİ kitapçığında detaylı olarak sıralanmıştır. Bunlarla sabrınızı
sınayacak değilim.
Türk Nefroloji Derneğindeki 18 yıllık görev dönemimde tek amacım bilimsel ve eğitimsel
etkinlikleri ile Türk Nefroloji Derneğinin Ulusal ve Uluslararası alanda tanınmasına ve
saygınlığa kavuşmasına elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışmak ve bunu özellikle genç
arkadaşlarımla elele, onları gönüllendirerek, öne çıkartarak, sorumlulukları onlara vererek,
onlarla birlikte yapmak oldu. Dernekte üstlendiğim tüm görevlerde kendimi hiç bir zaman bir
makam ve mevki sahibi görmedim. Tam tersine yükü giderek artan bir hadim, bir hizmetli
olarak gördüm. Bunun karşılığında beklediğim Türk Nefrolojisinin ve Türk Nefroloji
Derneğinin hak ettiği Ulusal ve Uluslararası saygınlığa kavuştuğunu görmekti. Ve bu da bugün
artık gerçekleşmiştir. Nasıl mutlu olmayayım, nasıl kıvanç duymayayım ki?
Türk Nefroloji Derneği, bugün artık şubeleri ve çalışma grupları örgütlenmesiyle, en yüksek
standartları yakalamış yaygın, düzenli ve sürekli yurt içi bilimsel ve eğitimsel etkinlikleriyle;
dergi, kitap ve CD yayınlarıyla; Türkiye’de ikinci bir örneği olmayan ulusal kayıt sistemiyle;
renal afet yardım gücü ile; Dünyada örnek gösterilen Dünya Böbrek Günü çalışmalarıyla;

yürüttüğü dünyanın en geniş kapsamlı KBH prevalans çalışmasıyla; içerik açısından dopdolu
web sitesiyle; bir Tıp Fakültesi sınıfını ancak dolduracak üye sayısına rağmen Tıp alanında
Türkiye’nin örnek ve marka Derneği konumuna gelmiştir. Daha da önemlisi, etkinlikleri ve
gerçekleştirdikleriyle dünyada da örnek gösterilen az sayıda Ulusal Nefroloji Derneği arasına
girmiştir. Simultan çeviriyle iki dilde yapılan Kongrelerimizin duyuruları ve web sitesiyle, çanta
içerikleriyle ve uluslararası kalitedeki teknik ve organizasyonel alt yapısıyla, uluslararası düzeyi
yakalamış bilimsel içeriğiyle ve son 8 yılda 17 ülkeden 104 kişiyi bulan dünya çapındaki konuk
konuşmacılarıyla dünyadaki belki de en kaliteli birkaç Ulusal Nefroloji Kongresinden biri
haline gelmiş olduğu bu kongrelere katılan tüm konuk bilim adamlarının ortak kanısıdır.
Avrupa’daki en büyük diyaliz popülasyonlarından birinin verilerini 18 yıldır yansıtan Merkez
Bazlı Ulusal Kayıt Sistemi kitapçıklarımız ve ERA-EDTA web sitesi ve USRDS’de yer alan
Merkez Bazlı Registry raporlarımız Avrupa’da ve dünyada bu konuyla ilgilenen herkes için
vazgeçilmez kaynaklar haline gelmiştir. Türk Nefroloji Derneği renal afet yardım gücünün
örgütlenmesi ve koordinasyonu ISN Konseyi’nde tüm dünyaya örnek gösterilmiştir. Son 8
yılda Türk Nefroloji Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iki büyük uluslararası kongrenin,
2005 42. ERA-EDTA Kongresi ve 2008 12. ISPD Kongresinin bu derneklerin organizasyon,
teknik alt yapı ve sosyal etkinlik açılarından bugüne kadar ki en başarılı kongreleri olduğunu
bizzat bu dernek yöneticileri ifade etmektedirler. ERA-EDTA 2011’den sonraki bir Kongreyi
bizim almamızı ısrarla önermekte ve ERA-EDTA Kongresi’nin başarısını çok iyi gözlemlemiş
olan ISN de 2015 veya 2017 Dünya Nefroloji Kongresine bizim talip olmamızı önermektedir.
Bütün bunlar, Türk Nefroloji Derneği’nin Ulusal bir Nefroloji Derneği olarak aynı zamanda
bir Dünya markası haline geldiğinin kanıtı değil midir?
Ben, ne kadar şanslıyım ki 2000 yılından beri birlikte çalıştığım dört yönetim kurulunu
oluşturan, genç, dinamik ve birbirinden değerli arkadaşlarımın hemen tümü benimle bu
amaçları, bu beklentileri, bu görüş ve yaklaşımı yürekten paylaştılar. Kurulda belirli bir il veya
bölgenin değil, tüm Türkiye’nin temsilcileri olarak, bir yandan Türk Nefroloji Derneği’ nin
Türkiye genelindeki bilimsel ve eğitimsel hizmetlerinin yaygınlaşması ve diğer yandan Türk
Nefroloji Derneği’nin ve Türk Nefrolojisinin bugünkü Uluslararası saygın konumuna gelmesi
için bir fikir ve iş üretme yarışını gerçek bir uyum içerisinde sürdürdüler. Her türlü kişisel hırs
ve beklentiden arınmış olarak çalıştılar ve büyük bir özveri ile Derneğimizin işlerini daima ön
planda tuttular.
Gerek ben, gerekse sekiz yıldır birlikte çalıştığım arkadaşlarım Derneği hiçbir konuda akıl ve
bilim yolunun dışına çıkarmamaya özen gösterdik. Türkiye için düşünmeye ve çalışmaya;
parçalayıcı değil aklın, bilimin ve ülkemiz nefrolojisinin bilimsel menfaatlerinin doğrultu ve
çerçevesinde birleştirici ve bütünleştirici olmaya; Derneği amacı olan bilimsel ve eğitimsel
uğraşları dışında ve bilim dışındaki her şeyden uzak tutmaya gayret ettik ve bunda da başarılı
olduk.
Böylesine dinamik ve yapıcı dört yönetim Kuruluna başkanlık etmek benim için gerçek bir
onur oldu. Bunu huzurlarınızda belirtir ve bu kurullarda görev alan bütün arkadaşlarıma bir
kez daha tek tek teşekkür ederim.
Bana gelince, 1989’dan bu yana iki yıl hariç yönetim kurullarının kesintisiz üyesi ve son 8 yıldır
da Başkanı olarak Türk Nefroloji Derneği ve Türk Nefrolojisine hizmet ve katkılarımı burada
tekrarlayacak değilim. Yalnızca üç olguyu hatırlatmakla yetineceğim: İlki, Türk Nefroloji
Derneği ev sahipliğinde İstanbul’a alınması için 2001- 2003 arasında iki yıl boyunca savaş
verdiğim ve Başkanlığımda ERA-EDTA’nın o güne kadarki katılımcı ve bildiri rekorlarını
kıran 42. İstanbul Kongresi. İkincisi, Türk Nefroloji Derneği’nin dünyada eriştiği ve kişisel
olarak önemli katkılarım olduğuna inandığım saygınlığın bir yansıması olarak 2005 yılında,

ISN’in 45 yıllık tarihinde ISN Konsey üyeliğine seçilen ilk Türk oluşum. Üçüncüsü ise,
1995’te başlatılması ve bugüne kadar kesintisiz sürdürülmesinde en büyük katkıyı yapmış
bulunduğum ve 10 küsur yıllık birikmiş datasının ön analizleri bile 20 bini aşkın diyaliz
hastasında yaşam süresi ve etki eden faktörler hakkında dünyada ses getirecek bilgiler veren
VE önümüzdeki yıl online olarak ERA-EDTA Registry’sine entegre olma aşamasına gelmiş
bulunan Hasta verisi bazlı gerçek Ulusal Registry.
Ayrıca, Yönetim Kurulundaki yıllarım boyunca ve Başkanlığım süresince bütün diğer
hizmetlerimin yanı sıra, yönetim kurullarında ortak hafıza ve ortak akla, sürekliliğe, bütünlüğe,
itidale ve birleştiriciliğe yönelik çok önemli bir kilit görev de yapmış olduğum kanısındayım.
Dolayısıyla benim artık yönetimden ayrılacak ve Dernek Başkanlığı görevini devredecek
oluşumun, kısa süreli de olsa Dernek Yönetiminde önemli bir geçiş, ve readaptasyon dönemi
yaratacağı kesindir. Bu nedenle önümüzdeki bu önemli geçiş döneminde, mevcut yönetim
kurulu kadrosunun, sahip olduğu önemli yönetim ve iş deneyimi ve bilimsel ve etik hizmet
anlayışı ile tam kadro olarak görev almasının Derneğimiz için zorunlu olduğunu
düşünmekteyim.
Sizlere, içine birazcık insani bir burukluk karışmış da olsa, yine de üstün gelen övünç, kıvanç
ve mutluluk duygularıyla veda ediyorum. Türk Nefroloji Derneğini de bundan böyle siz
değerli üyelerinin ortak akıl ve sağduyusuna emanet ediyorum. Bu ortak aklın ve
sağduyunun, Türk Nefroloji Derneği’nin artık bir Dünya markası haline geldiği günümüzde,
Türk Nefroloji Derneği’ni gelecekte yalnızca ulusal alanda değil ve fakat uluslararası alanda da
çok daha ileri taşıyacak üst düzey temsil yeteneği ve deneyime sahip; işin gerçek ehli
kimselerden oluşacak genç, dinamik ve özverili yeni yönetim kurullarını oluşturacağını biliyor
ve bundan emin bulunuyorum.
Yeni Yılınızı şimdiden kutluyor, hepinizi Türk Nefroloji Derneği Başkanı sıfatıyla
sevgiyle, saygıyla son bir kez daha selamlıyorum.
Kamil Serdengeçti
TND Başkanı

