Prof Victor Fazio’ya Saygıyla…
Değerli Üyelerimiz.
Geçtiğimiz hafta Kolorektal Cerrahinin dünya
önderlerinden Prof Victor Warren Fazio vefat etmiştir.
Cenazesi yarın (13 Temmuz 2015) St. Dominic Catholic
Church, 19000 Van Aken Blvd, Shaker Heights, OH.
adresindeki kilisedeki dini töreni takiben toprağa
verilecektir. Şüphesiz ki bizlerin de duaları onun için
olacaktır.
Prof Fazio, 1940 yılında, Avustralya Sydney’de
dünyaya gelmiş, 1964 yılında Sydney Üniversitesi Tıp
Fakültesini bitirerek St Vincent hastanesinde genel
cerrahi ihtisasına başlamıştır. 1971 de Boston’a
gelerek Lahey Clinic de hepatobiliyer fellowu olarak
başladığı Amerikan deneyimi, daha sonra Cleveland
Clinic’de Rupert Turnbull’un yanına ulaşmasıyla artık
dünyaya mal olan bir başarı hikayesine dönüşmüştür.
Diseases of the Colon and Rectum Editor-in-Chief,
pozisyonundan tutunuz da, Cleveland Clinic
Colorectal Cerrahi Departmanın daha 35 yaşındayken

başına geçmesine kadar bir insana nasip olabilecek
en yüksek onurlarla dolu bir hayat yaşamıştır.
Mesleğinde bu denli başarılıyken, tanrı onu çok
çocuklu ve torunlu büyük ve mutlu bir ailenin de
dedesi olma bahtiyarlığına eriştirmiştir.
Prof Fazio, çalışkan ve tevazu sahibi kişiliğinin bir
tezahürü olarak, bizleri de hiçbir zaman kırmamış ve
defalarca ülkemizi ziyaret ederek kongrelerimize,
toplantılarımıza ışık saçmıştır.
ASCRS başkanlığına seçildiği 1995 yılında üyelerine
verdiği ilk mesajda, “herbirimiz, kolon ve rektum
hastalıklarının çalışılmasını ve tedavisini amaçlayan
ASCRS kurumunu bir lider ve bir konuşmacı
olduğumuz her ortamda yükseltebilir ve ilerletebiliriz.
Bu ruh ve inanmışlık içinde hastalara olağan üstü
tedaviler sağlayabilir ve herşeyi yapmaya çalışan
meslekdaşlarımızı da böyle durdurabiliriz.
Bu mesajdan da net olarak anlaşılacağı üzere, Prof
Fazio Kolorektal Cerrahiye inanmış bir önderdi.
Sadece bu işi yapan, olağanüstü yapan ve kaçınılmaz
olarak daha iyi sonuçlar elde ederek yapanların,
hastalara diğerlerinin sunamadığı sonuçları
sunacaklarına inanan ve bunun tüm mensuplarca
yapılması paylaşımı önerebilecek tevazu ve inançta
olmasa, belki de kolorektal cerrahi dünyasının
ilerlemesine bu denli büyük katkıda bulunamazdı.
Bizler o ve onun gibilerin bu inançlarını ülkemize
taşımaktan bile onur duyarken, tanrının ona
dünyadayken verdiği bu olağanüstü konumu
cennetinde de tekrarlayacağından hiçbir şüphemiz
yoktur.
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