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• Hastaların yaşam kaliteleri ve sürelerini optimize edebilmek
için, kanserin teşhis ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım
önerilmektedir. Bu amaçla kullanılan multidisipliner kanser
konseyleri profesyoneller arasında iletişimi sağlayabilen
fırsatlardır.

• Günümüzde erken tanı kadar standartlara uygun doğru
tedaviyi zamanında uygulamak da büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla multidisipliner yaklaşımın standartları önem arz
etmektedir.

Güler, S.A., Cantürk, N.Z., Multidisipliner meme kanseri konseyleri ve önerilen standartları. 

Ulusal Cer Derg 2014, DOI: 10.5152/UCD.2014.2724
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GİRİŞ
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GİRİŞ

Multidisipliner konseyde tartışılan hastalarda, önceden 
planlanan tedavilerin yaklaşık 1/3 oranında değiştiğini gösteren 
çalışmalar mevcuttur.
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GİRİŞ

• Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
2009 yılından itibaren onkolojik cerrahi yapan tüm cerrahi 
klinik uzmanları ve medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, 
radyoloji, patoloji ve nükleer tıp kliniğinden uzmanların 
katılımı sağlanan multidisipliner konsey oluşturulmuştur.

• 2013 yılından itibaren endokrin sistem hastalıkları; 2014 
yılından itibaren meme hastalıkları, gastrointestinal sistem 
hastalıkları, hepatobiliyer sistem hastalıkları konseyleri 
(branşlaşma eğilimi ile) ayrı konseyler olarak çalışmaya 
başlamıştır. 



GİRİŞ

• Kliniğimizde ameliyat endikasyonu tartışma gerektiren tiroid
patolojileri ile hastaneye başvuran tüm paratiroid ve adrenal 
patolojileri multidisipliner endokrin hastalıkları konseyine 
sunulmaktadır.

• Tüm malign histopatoloji sonuçları multidisipliner konseyde 
tartışılmaktadır.
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AMAÇ

Endokrin cerrahi hastalıklara yönelik oluşturulan multidisipliner
konseyin (MK), hastaların tedavi sürecindeki rolünün 
irdelenmesi amaçlandı. 
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YÖNTEM ve GEREÇ

• Eylül 2013–Aralık 2014 tarihleri arasında haftada bir 
düzenlenen multidisipliner konseylere ait;

– poliklinik ve ameliyat kayıtları,

– haftalık ve aylık ortalama tartışılan olgu sayısı, 

– hangi branş tarafından sunulduğu, 

– MK tedavi önerileri, istenen tetkikler, 

– aynı olgunun kaç kez MK’de değerlendirildiği, 

– hastanın başvuru anından tedavi süresine kadar geçen süre 
retrospektif olarak değerlendirildi.
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DEMOGRAFİK VERİLER

• n=408 

• Ortanca yaş= 50 (16-83)

• K/E= 325/83
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BULGULAR
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BULGULAR
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Multidisipliner
Konsey

Genel 
Cerrahi 217 

olgu*

Patoloji

17 olgu

Nükleer Tıp 
11 olgu

Endokrinoloji 
164 olgu

*Hastalara ait histopatolojik bulguların çoğunluğu genel cerrahi kliniği  tarafından konseye sunulmuştur.



BULGULAR

• Multidisipliner konseyde haftalık tartışılan olgu sayısı 6 (2-14), 
aylık olarak da 24 (12-47) idi. 

• Multidisipliner konseyde en sık tartışılan olgular ameliyat 
endikasyonu tartışılan benign tiroid patolojileri %52,5 (n=142) 
olup, ardından malignite veya şüphesi nedeniyle tartışılan 
tiroid olguları %47,5 (n=128) gelmekte idi. 
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BULGULAR

• Multidisipliner konseyde sunulan hastaların 14’ü (%4) 
histopatolojik sonuç bildirimi idi. 

• Primer olarak tartışılan hastaların ise %80’i multidisipliner
konseye bir kez, %17’si iki kez, %3’ü ise takip veya ek tetkik 
sonuçları ile değerlendirilmek koşulu ile iki defadan fazla 
sunuldu. 
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BULGULAR

Konsey tarafından ameliyat kararı verildikten sonra ortalama 
ameliyat randevu süresi;

- Tiroid patolojileri için 22,3±7,2 gün

- Paratiroid patolojileri için 15,8±4,7 gün (acil endikasyonlar 
hariç)

- Adrenal patolojileri için 21,9±6,7 gündü.
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BULGULAR
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BULGULAR



SONUÇ

• Son dekadda cerrahi onkoloji ve meme cerrahisi alanında 
oluşturulan multidisipliner konseyler hastalık yönetiminin 
merkezi haline gelmişlerdir. 

• Endokrin cerrahisi gibi tıbbın karmaşık bir alanında da 
hastanemizde olduğu gibi endokrin konseyleri artan bir 
şekilde genel konseylerden bağımsız toplantılar şeklinde 
tasarlanmalı ve böylece hastalık yönetiminin kalitesi ve 
etkinliği artırılmalıdır.
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