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Uygulamalı MR Füzyon Prostat B yops Kursu

Dr. Talha Müezz noğlu (Üroloj Profesörü)
Man sa Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Üroloj Anab l m Dalı, Man sa
Özgeçm ş: Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes ’n b t rd . Celal Bayar Ün vers tes Tıp
Fakültes Üroloj Anab l m Dalı’ında uzmanlık eğ t m n 1999 yılında tamamladı. Aynı
tar hten t baren Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Üroloj Anab l m Dalı’ında özell kle
“Üroonkoloj ” alanında çalışmaktadır. 2006’da Doçent, 2011’de Profesör oldu. 2000 yılından
ber Üroonkoloj Derneğ üyes olup derneğ n çeş tl kademeler nde görev yapmaktadır.
2010-2011 yıllarında Ege Bölge Üroloj uzmanlarına yönel k “Transrektal US eşl ğ nde
Prostat B yops Kursu” düzenled . Bu kurs Ege Üroloj Derneğ taraf ından
sert ﬁkalandırıldı.

Dr. Gökhan Pek nd l (Radyoloj Profesörü)
Man sa Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Radyoloj Anab l m Dalı, Man sa
Özgeçm ş: Ege Ün vers tes Tıp Fakültes n 1985 yılında b t rd . Trakya Ün vers tes nde 1993
yılında uzman 1998’de Doçent, Man sa Celal Bayar Ün vers tes nde se 2004’den t baren
Prof. olarak abdom nal ve gen toür ner radyoloj le lg lenmekted r.

Dr. Ömer Dem r (Üroloj Profesörü)
L fe Üroloj Kl n ğ , İzm r
Özgeçm ş: Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes 'n 1999 yılında b t rd . 1999-2004 yılları
arasında Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes n Üroloj Anab l m Dalı'nda üroloj uzmanlık
eğ t m n tamamladı. Uzmanlık sonrası görev n aynı kurumda sürdürdü. 2011 yılında
Doçent, 2017 yılında Profesör oldu.2009 yılında Almanya/He lbronn SLK Kl n ken
He lbornn Üroloj Kl n ğ 'nde Laparoskop k Üroloj k Cerrah , Endoüroloj ve Lazer ve Üroonkoloj k Cerrah konusunda çalışmalarda bulundu. 2016 yılından ber M n mal İnvaz v
Üroloj Derneğ 'nde çeş tl kademelerde görev yapmaktadır. Ağustos 2020 tar h nden
t baren kend kl n ğ nde (L fe Üroloj Kl n ğ ) h zmet vermekted r.

Dr. Mustafa Harman (Radyoloj Profesörü)
Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Radyoloj Anab l m Dalı, İzm r
Özgeçm ş: Meslek olarak temel lg alanım hepatopankreat kob l yer s stem ağırlıklı
olmak üzere, abdom nal radyoloj ye dah l tüm BT ve MRG ncelemeler d r. Ulusal ve
uluslararası derg lerde yayınlanmış 80 den fazla makale le yurt ç ve yurtdışı kongrelerde
sunulmuş100 den fazla sözlü ve poster b ld r ler m bulunmaktadır. Ayrıca bazı derleme ve
k tab bölümler m bulunmaktadır. Temel meslek araştırma alanım tanısal abdom nal
radyoloj d r. Abdom nal hastalıklarda BT ve MRG kullanımı le lg lenmektey m.
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MR/US Füzyon B yops
Prostat kanser tanısında b yops le h stopatoloj k tanı konulması hala temel tanı yöntem d r. Son
yıllarda düşük ve çok düşük r skl prostat kanser olgularında daha sık uygulama alanı bulan “Akt f
İzlem” seçeneğ , MR görüntülemen n daha sık kullanılması ve b lg b r k m n n artması le klas k
b yops yöntem olan transrektal yolla uygulanan klas k prostat b yops tekn ğ de sorgulanmaya
başlamıştır. Kanser b yops uygulamasının temel amacı daha az sayıda b yops yaparken, kanserl
olguları da kaçırmamaktır. Günümüzde mult parametr k MR görüntüleme s stemler bu temel
amaç konusunda üroloj uzmanlarına destek olmaktadır. Teknoloj k gel şmelere paralel MR/US
füzyon b yops aletler MR görüntüler n n b yops lerde kılavuz olarak kullanılab lmes n sağlamıştır ve böylel kle MR kılavuzluğunda b yops tekn ğ gel şm şt r. Bununla b rl kte de MR
görüntülemen n doğru okunması, b yops n n hang yöntemle yapılması gerekt ğ , sadece hedefe
yönel k m olması g b sorular ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle prostat görüntülemen n temel ve hedefe yönel k b yops tekn kler n n kavranab lmes çok öneml d r. Bu kursun temel amaçlarından lk meslektaşlarımıza MR görüntülemen n y
değerlend r lmes becer s n kazandırmak olacaktır. Bu amaçla kursumuzda MR görüntülemen n
temel , PIRADS son sürümü ve yorumlama anlatılacaktır. Y ne bunu yen ultrason c hazlarının
tanıtımı, füzyon tekn ğ n n tanıtımı, MR/US kılavuzluğunda prostat b yops tekn kler n n anlatılması tak p edecekt r. Kursun öğleden sonrak prat k kısmı amel yathanede gerçek hasta
üzer nde uygulama le tamamlanacak ve kurs yerler akt f katılım le deney m sağlanacaktır.
Böylece katılımcılar MR/US füzyon kılavuzluğunda gerçek hasta üzer nde b yops yapab lme
becer s kazanacaktır.

Öğren m Hedeﬂer :
Katılımcıların bu kursa katıldıktan sonra aşağıdak b lg ve becer ler kazanması
beklenmekted r:
Mult parametr k MR le prostat görüntülemen n temel lkeler n zah edeb lmes ve
term noloj y tanımlayab lmes
MR görüntüler n yorumlayarak lezyonları tesp t edeb lmes ve şüphel karakter st k özell kler n
tanımlayab lmes
Erken evre prostat kanser n tesp t ederken tuzak görüntüler değerlend reb lmes
MR/US füzyon b yops tekn ğ n n temel lkeler ne hak m olab lmes
MR/US füzyon b yops programını kullanarak prostatı ve hedef lezyonu ç zeb lmes
·Kogn t f olarak b yops yapab lme becer s gel şt rmes
·Prat k uygulamaya katılım sonrası MR/US füzyon b yops yapab lme becer s kazanma
Kendi klinik pratiğ nde MR-hedeﬂ prostat b yops n n uygulanması konusunda b r stratej
bel rlemes
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Program
09:30

Açılış
Prof. Dr. Talha Müezz noğlu

10:00-10:30

mpMR Prostat Görüntülemede B l nmes Gerekenler
Prof. Dr. Gökhan Pekindil

10:30-11:00

PIRADS Skorlaması
Prof. Dr. Mustafa Harman

11:00-11:30

MR/USG Füzyon Biyopsi - Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Ömer Demir

11:30-12:30

C haz Üzer nde Prat k ve Sorular

12:30-13:30

Yemek

13:30-16:30

Hasta Başında Pratik Uygulama

Organ zasyon Sekreteryası
Dalya Tur zm Kongre Organ zasyon H zmetler
Ferhat Ebret
ferhat@dalyatur.com
www.dalyatur.com
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