
TÜAK İnkontinans / Nöroüroloji Çalışma Grubu’nun Faaliyetleri

TÜAK İnkontinans / Nöroüroloji Çalışma Grubu

Bienvenue en France!   

Uluslararası Ürojinekoloji Birliğinin (International Urogy-
necology Association-IUGA) 40. Kongresi bu yıl Fran-
sa’nın Nice kentinde 9-13 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Fransız Rivyerasında gerçekleşen kongrede 
yaklaşık 1300 civarında olan katılımcılar ağırlıklı olarak 
Ürojinekologlar, daha sonra da Ürologlar, Fizyoterapist-
ler, Ürodinami uzmanları ve uzman hemşirelerden oluş-
maktaydı. Kongrenin ilk iki gününde kurslar ve IUGA ile 
ortak olan diğer ülke derneklerinin düzenlediği toplantılar 
gerçekleştirildi. Toplam 29 kursta; inkontinans, prolapsus, 
ürodinami, pelvik ağrı sendromları, yaşlılardaki sorunlara 
yaklaşım, nöroüroloji, pelvik taban görüntüleme ve rehabili-
tasyonu konularında üst düzey eğitimler gerçekleştirildi. Bu 
kurslarda bildiğimiz kadarı ile Türkiye’den ilk kez bir Ürolog 

Hocamız kurs eğitmeni olarak “Biyolojik graftlerin gelece-
ği” konulu kursta görev aldı. Prof. Dr. Rahmi Onur, biyolojik 
graftlere ait klinik sonuçları kursiyerlere aktardı. 

11 Haziran’daki resmi açılış sonrası ana salonda podyum 
özet sunuları, paralel salonlarda ise tartışmalı konular ve 
“Pelvik Ağrı” konusunda önemli tartışmalar gerçekleştirildi. 
Kongrenin ilk günü Ulf Ulmsten özel sunusunda İsveç’ten 
Ian Milsom “Pelvik prolapsa yol açan nedenler ve prolaps 
öngörülebilir mi” konulu önemli bir konuşma gerçekleştirdi. 
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Bu sunuda özellikle vajinal doğum, erken yaşta doğum yap-
ma, çok doğum sayısı, forseps ve vakum kullanma gibi fak-
törlerin prolaps gelişimini artırdığını belirtti. En dikkat çekici 
nokta ise, kendi gruplarının çeşitli kofaktörleri (yaş, doğum 
sayısı, forseps kullanma, vb.) kullanarak yakın zamanda bir 
nomogram geliştirmekte olduklarıydı. Bu nomogramla ka-
dınlarda ileri dönemde prolaps gelişimini tahmin etmede 
önemli bir adım atılacağı vurgulandı. 

Yediyüzün üzerinde özet yollanan bu toplantıda özetlerin 
önemli bir bölümü elektronik ortamda sunuldu ve isteyen-
lerin bilgisayar başında bunları incelediler. Ancak, bu uygu-
lamanın çok ilgi gördüğü söylenemezdi. Oral posterlerin su-
nulduğu salonlarda ise aşırı aktif mesane, ürodinami, stres 
inkontinans, prolaps, fizyoterapi oturumları gerçekleştirildi ve 
pek çok katılımcı ile takip edildiği görüldü. 

Kongrenin firmalara ait tanıtım alanında ilaç firmaların-
dan çok, medikal ürün, inkontinans ve prolaps için meş 
ya da cihaz üreten firmalar, ürodinami, botulinum toksin, 
pelvik taban stimülatörleri üreten firmaların bulunduğu 
dikkat çekmekteydi. Yakın gelecekte az sayıda ilaç firması-
nın da artık kongrelere hiç gelmeyeceklerini tahmin etmek 
artık zor değil.

Kongrenin son iki gününde ağrı sempozyumu ile ortak ger-
çekleşen toplantılar yapıldı. Gala yemeği 12 Haziranda dü-
zenlendikten sonra 13 Haziran öğlen bu kapsamlı kongre 
tamamlandı. Fransa’nın güney sahillerinde yer alan Nice’de 
gerçekleşen bu toplantı, yılın 300 gününde güneş gören bir 
kentte Ürojinekoloji alanında önemli bilgilerle hafızalarımızda 
yerini aldı.  
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