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SUNU PLANI VE HEDEFLER 

 Kolorektal kanserler ile ilgili GENEL BİLGİLERDE ÖNEMLİ NOKTALAR 

 Kolon kanserinde adjuvant tedavi- TARTIŞILAN YENİLİKLER 

 Rektum kanserinde adjuvant tedavi- TARTIŞILAN YENİLİKLER 

 

 Hangi hastalara adjuvant tedavi verelim 

 Hangi rejim ile adjuvant tedavi 

 Adjuvant tedavinin süresi 

 Adjuvant tedaviye başlama zamanı 

 Özel hasta grupları ve geriatrik onkoloji 

 



GENEL BİLGİLER 

 Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. 

 Önemli bir toplum sağlığı sorunudur, erkek ve kadınlarda en sık görülen 3.kanser 

 Genetik ve edinsel multifaktöryel etyoloji kanserin önlenmesi için önemli bir engel teşkil eder. 

 Erken tanı hayat kurtarır! 

 Moleküler temelde kanser hücresini anlamak, kanserin klinik seyrini daha net anlamamıza 

neden olur 

 Kanser sadece fiziksel sağlık sorunu değil, toplumsal ve bireysel psikolojik ve sosyal bir 

sorundur (kolostomi). 





KOLON KANSERİ 

 Hangi hastalara adjuvant tedavi verelim 

 Hangi rejim ile adjuvant tedavi 

 Adjuvant tedavinin süresi 

 Adjuvant tedaviye başlama zamanı 

 Özel hasta grupları ve geriatrik onkoloji 
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KOLON KANSERİ 

 Hangi hastalara adjuvant tedavi verelim 

 Hangi rejim ile adjuvant tedavi 

 Adjuvant tedavinin süresi 

 Adjuvant tedaviye başlama zamanı 

 Özel hasta grupları (MMR / MSI durumu) ve geriatrik onkoloji 
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Dikkatiniz için teşekkürler… 


