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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım,

Üroonkoloji Bülteni, 2012 yılının son sayısında birbirinden değerli makaleler içermektedir. Bu yılın son 
sayısı yine Benign Prostat Hiperplazisi ile birlikte üroonkolojinin önemli konu başlıklarına yönelik olarak 
hazırlanmaktadır. 

Benign Prostat Hiperplazisi ana başlığı ile ilgili olarak Sayın Dr. Gökhan Toktaş yüksek morbiditesi olan 
hastalarda tedavinin nasıl yönlendirilmesi gerektiği ile ilgili makalesini ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. 
Teknolojik ilerleme ile birlikte ortalama ömür süresi uzamasına ek olarak yaygın medikal tedavi kullanımı ile 
Benign Prostat Hiperplazisi tedavisinin ötelendiğini görmekteyiz. Bunun sonucunda cerrahi tedavi yapacağımız 
hastaların eskiye göre daha ileri yaşta ve ek morbiditesi olan hastalar olduğunu gözlemlemekteyim. Yine benzer 
nedenlerle toplumda kardiyovasküler hastalıkları önlemek amacıyla çok yaygın statin türü ilaç kullanımı 
mevcuttur. Bu ilaçların gerek prostat kanseri ve gerek Benign Prostat Hiperplazisi ile ilişkisi Sayın Dr. İbrahim 
Oğuzülgen’nin derlemesinde ele alındı. Benzer olarak Dr. Günaydın’ın derlemesinde de beslenmenin etkileri 
değerlendirilmektedir. 

Son yıllarda robotik cerrahinin üroonkolojik hastalıkların tedavisinde hızla yaygınlaştığını görmekteyiz. Dr. 
Uygur’un derlemesinde bu yaygın kullanılan tedavi yönteminin Benign Prostat Hiperplazisinin tedavisindeki 
rolü tartışılmaktadır.

Genel Üroonkoloji konu başlıklarında ise diğer disiplinler tarafından hazırlanan ve biz üroonkologların ilgisini 
çekeceğine inandığım çok değerli derlemelerimiz mevcut. Dr. Göğüş’ün fiziksel aktivitenin kanser insidansına 
etkilerini ele aldığı makalesi ve böbrek kanserlerinde artık sıklıkla uyguladığımız hedefe yönelik tedavilerin 
dermatolojik komplikasyonlarına yaklaşımın ele alındığı Dr.  Bilaç’ın derlemesini siz değerli meslektaşlarımın 
ilgiyle okuyacağı ve faydalanacağına inanıyorum.

Kanser tanısı ile birlikte tanı ve tedavi yöntemleri uzun ve yıpratıcı bir süreçtir. Biz cerrahların gözünden 
kaçtığını düşündüğüm en önemli konuların başında hastalarımızın psikolojik olarak da destek almalarının 
gerekliliğidir. Bu amaçla bu son sayımızda psikoonkoloji konusunda iki makalemiz mevcut. Sayın Dr. Danacı 
ve Dr. Noyan’a bu konuda biz üroonkologlara katkıları için çok teşekkür ediyorum.

Bu sayımızda bu yıla ait konu ve yazar indeksini bültenimizin sonunda bulacaksınız. 

İkibinoniki yılının, tüm zorlukların geride kaldığı bir yıl olarak anılarımızda yer alması dileğimle…
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