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Grubununkongreyekatkıla-

Türkiye’nin en etkili uzmanlık dernek-

rınıözetledi.
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lerindenbirininbilimselyayınorganıdır.

Başkandan ve gelecek
başkandan mektup var
Her meslektaşımızın her konuda, her nitelikte, her aradığını bulacağına inandığımız, özenle hazırladığımız 24. Ulusal Kardiyoloji Kongremizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.
SevgiliMeslektaşlarımız,
Yirmidördüncüsünüdüzenlediği-

TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol

miz Ulusal Kardiyoloji Kongremiz
heryılartankatılımcısayısıveyüksekkalitedekibilimseliçeriğiileülkemizinöndegelenbilimselkongresidir.BuyılKongremizi2010AvrupaKültürBaşkentiİstanbul’dayapıyoruz.Amacımız25.Kongremizide
bu dünya merkezinde daha büyük
ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleştirmek.
Bu kongremizde de sizler için en
iyi programı hazırlamaya gayret
ettik. “Sempozyumlar”, “GüncellemeToplantıları”,“KarşıtGörüş”ve
“Nasıl Yapalım” oturumları ile
kalp-damarhastalıklarıileilgilison
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 Ailehekimliğiuygulaması
nındoğurduğuihtiyaçgöz
önünealınarak3.salonda
kioturumlarıntümü
“GünlükUygulamada
Kardiyoloji”şeklinde
düzenlendi.
 AvrupaKardiyolojiDerne
ğiBaşkanıRobertoFerrari
aramızdaolacak.
 GelenekselleşenTürkAlmanKardiyoloji
Dernekleriortak

toplantısınıyapılacak.
 Karşılıklıolarakişbirliği
mizigeliştirmekararında
olduğumuzBosna-Hersek
KardiyolojiDerneğiileortak
toplantımızgerçekleşecek.
 Kongremiz,uluslararası
bildirilereaçıldı.Bildirilerin
yüzde10’unuyabancı
meslektaşlarımızın
gönderdiğibildiriler
oluşturdu.
 KabuledilenbildirileriPub

Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreter
Prof. Dr. Ömer Kozan

Gelecek Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Oktay Ergene
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“Bilimsel atılımların öncüsü olduk”
TKDGelecekBaşkanıveBilimselKurulBaşkanıProf.Dr.Oktay
Ergene, derneği “En gelenekçi
ama en yenilikçi kurum” olarak
tanımladı ve şunları söyledi:
“TKDülkemizdekiengeleneksel
kurumlardanbirisiancakbununla birlikte birçok yeniliğinde öncüsüdurumunda.Derneğimiz her
dönemde bilimsel alanda ilklere
imzaatmışbirkurum”.

Buyılkikongredeönemliyenilikler yaptıklarını dile getiren
Prof.Dr.Ergene,şubilgileriverdi:
‘Katılımcı kitlemizi ve yaygınlaşan aile hekimliği uygulamasının
doğurduğu ihtiyacı göz önüne
alarak 3. Salondaki oturumların
tümünü “Günlük Uygulamada
Kardiyoloji”şeklindedüzenledik.
Bu toplantılardaki amacımız
kalp-damar hastalıkları ile ilgili

Kamuya yararlı
bilimsel
uzmanlık
derneğiyiz

bilgileri güncelleme ve tartışma imkanı bulacağız. “Kardiyolojide Zor
Olgular”oturumlarıileklinikuygulamadakarşılaştığımızzorluklarıçözeceğiz.“GörüntülüİnteraktifKurslar”ilebecerilerimizigeliştireceğiz.

24. Kongrede öne çıkanlar
Aritmi
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günceltemelbilgilerigünlükpratiğeyönelikolarakvermek,böylecegünlükpratiğimizisonuygulamalaragöreşekillendirmektir.Ülkemizdekardiyolojiuzmansayısı
1800 civarında ancak TKD’nin
bununçokötesindebiretkialanı
var.Buetkialanıkalphastalıklarıylailgilitümhekimlerivesağlık
personelinikapsıyor.
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Türk Kardiyoloji Derneği’nde 2
dönemgenelsekreterlikyapanProf.Dr.
ÖmerKozan,24.Kongre’densonrayönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.Prof.Dr.Kozan’layaptığımızsohbet,hepaynıeksendeilerledi:TKDbir
kamu derneğidir, kişilere bağlı olarak
hattıdeğişmez!

Genel sekreterliğiniz döneminde
TKD’de hangi yenilikler gündeme geldi?
TKD kurumsal özellik kazanmış tek
kamuderneğidir.Kişilerindeğişmesiyle
TKD’de majör bir değişiklik olmaz.
Bugün geldiği noktadaki başarısı, geçmiştengünümüzekadargelentümyöneticilere bağlıdır. Tüm arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Dernekte bilimsel
oturumlardayaptığımıziçerikdeğişiklileri olarak, biraz daha yurtdışına açılıma değer verdiğimizi söyleyebilirim.
Bosna-Hersek, Türki cumhuriyetler,
Makedonya, Gürcistan, daha doğrusu
komşularımızla ilişkileri ilerlettik.
TKD’ninbölgeselbiretkinlikkazanmasınıhedefledik.TürkDünyasıKardiyolojiBirliği(TDKB)vardı,ancakBosnaHersekveMakedonyaayağıdahageliştirildi.Hedef,Balkanlarvebucoğrafyadagüçlükongreleryapmaktır.Buderneğinpolitikamacıyok,sadecebilimsel
etkinliğivardır.

 TKD’nin kendi alanında bölgesel
bir güç haline gelmesi, mesleğe neler
kazandıracak?
Öncelikle ülkemizin reklamı olacak,
Türkiye’nin tanıtımına hizmet
edecek.
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Kalpyetersizliğiçalışmagrubundankapsamlıprojeler

Diastolik kalp yetersizliğinin
önemi artıyor
İSTANBUL – Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Mehdi Zoghi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’ne yoğun bir programla hazırlandıklarını belirtti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Zoghi, çalışmaları hakkında sorularımızı yanıtladı.
sayfasında yer alan bir haber
bülteninin (KY Bülteni) yayınına başladık. İlk sayımız bu ay
tümüyelerimizeulaştırıldı.Hedeflerimiz arasında çok sayıda
kalp yetersizliği hastanın takip
edildiği kardiyoloji merkezlerimizin kendi bünyelerinde özel
kalp yetersizliği ve rehabilitasyon ünitelerinin açılmasını teşviketmekyeralmaktadır.Kalp
yetersizliğiyle etkin mücadele
bu ünitelerin kurulmasını kaçınılmazkılmaktadır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan
Doç. Dr. Zoghi

Çalışma Grubunuz, önümüzdeki
dönem için neler planladı?
Kardiyolojialanındakalpyetersizliğinin önemli bir yeri olmasına rağmen bugüne kadar
tanıvetedavisihakkındaulusal
bir verimiz ne yazık ki yoktur.
Derneğimizinbukonudakitavrı
çok hassas ve grubumuzu destekleyici niteliktedir. Geçen yıl
Türkiye Akut Kalp Yetersizliği
Tanı ve Tedavi Anketi: TAKTİK çalışmasını başlattık. Üyelerimizin desteği ile sonuçlarını
gelecekyılpaylaşmaolanağımız
olacaktır. Dikkatimizi çeken
diğer bir konu beta-bloker
grubu ilaçların düşük dozlarda
bile görülen yan etkilerinin
Türk toplumunda diğer toplumlaranazarançokdahayüksek oranda olmasıdır. Bu düşünceyle genetik bir proje olan
“Türkiye’de beta reseptör gen
polimorfizmi: beta- GENTÜRK”übaşlattık.
Kalp yetersizliği alanındaki
tüm gelişmeleri hızlı ve sürekli
olarak meslektaşlarımıza iletmekamacıylaelektronikortamdaveçalışmagrubumuzunweb

Son dönemde kalp yetersizliğinde hekimleri yakından ilgilendiren gelişmeler söz konusu mu?
Kalpyetersizliğialanındakien
yeni gelişmelerden biri Avrupa
Kalp Cemiyeti’nin kronik ve
akutkalpyetersizliğikılavuzlarınıngüncellenmesidir.Bizoturumlarımızda bu yeniliklere
genişyerverdik.Ayrıcayeniklinik veriler ışığında artık kalbimizinyenibirsorunudahavar:
Diyastolik kalp yetersizliği. Bu
konundaçokönemliolduğunu
düşünüyorum. Çünkü geçmiş
bilgilerimizinaksineartıkneredeyseher2kalphastasındanbirindediyastolikkalpyetersizliği
önplandadır.Mortalitevemorbiditesininsistolikkalpyetersizliği kadar olması da diyastolik
kalpyetersizliğinintanıvetedavisinin önemini daha da arttırmaktadır.
Son yıllarda kardiyovasküler
hastalıklariçerisindekalpyetersizliğigerektanıgereksetedavi
alanında çok yeni gelişmeleri
beraberinde getirmiştir. Kalp
yetersizliğinin tanısındaki en
önemli gelişmelerden biri
BNP’nin diğer tanı yöntemleri
ile birlikte gereksiniminin artık
tescillenmiş olmasıdır. Üstelik
hastaların prognozu hakkında

dabilgiverebilmektedir.Tedavi
alanındaki gelişmeler hızla
devam etmektedir. Son dönem
kalpyetersizliğihastalarınıntedavisinde özellikle yapay kalp
veventrikülerdestekcihazların
kullanımınınyaygınlaşacağıöngörülmektedir. Benzer şekilde
toraks içi direnci ölçerek pulmonerkapillerwedgebasıncıve
kardiyakvolümyükühakkında
bilgi veren kalp pilleri ile ilgili
geniş çaplı klinik çalışmaların
sonuçlarıyeniveönemlibirgelişmeyi beraberinde getirecek
gibigörünmektedir.

Kalp yetmezliği konusunda topluma yönelik çalışma ve projeleriniz var mı?
Günümüzdeki tüm tıbbi gelişmelererağmenkalpyetersizliğininsıklığıgiderekartmakta
ve2010yılındaABD’deöngörülen kalp yetersizliği hastasının sayısı 5 milyon kişiyi bulmaktadır.Türkiye’deiseşuan
yaklaşık1.5milyonkalpyetersizliği hastası bulunmaktadır.
Dolayısıyla yayın kuruluşları
aracılığıylabiryandanhalkımızı kalp yetersizliğinin önemi
konusunda bilinçlendirmeyi
hedeflerkenwebsayfamızdada
halka yönelik özel bir bölüm
oluşturduk.
Önümüzdekiayfaaliyetegeçebileceğini umduğum bu
bölüm aracılığıyla hastalar
Türk Kardiyoloji Derneği’nin
websayfasındanbizeulaşabilecekler ve konuyla ilgi tüm sorularınakarşılıkbulabileceklerdir.Kuşkusuztoplumayönelik
çalışmalarçokyönlüplanlama
gerektirmektedir. Biz kalp yetersizliği çalışma grubu olarak
üstümüzedüşengirişimleritüm
üyelerimizindesteğiilesürdürmegayretiiçersindeyiz.

TKYK’nın 4 yıllık bilançosu
Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun ilk görev
dönemi
olan
20042008’deki faaliyetlerinin
artısıveeksisiyadaacısıylatatlısıylakısabirbilançosunu çıkarttı. Bu ilk görev
döneminde 4 Bilgi Değerlendirme(Yazılı)Sınavı,10
Beceri Değerlendirme (Yazılı)Sınavıyapıldıvetıpcamiasına 489 Yeterlilik Bel-

geli Kardiyolog kazandırıldı. Ancak, kurul aynı dönemdeİlkYeterlilikBelgeli
üç üyesini kaybetti: Prof.
Dr.RemziÖzcan,Prof.Dr.
SabihOktay,Prof.Dr.Baki
Komsuoğlu.
TKYK,öneçıkanbaşarılarınışöylesıraladı:
•Yeterliliksınavları,
•Çekirdekeğitimprogramınınoluşması,

•Asistankarnesivesınav
kurullarınınoluşması.
Kurul’un yeni dönemde
çizdiği yol haritasında
önüne koyduğu hedefleri
iseşunlar:
•Soruhavuzunungeliştirilmesi,
• Asistanların sınav katılımlarınınözendirilmesive
• Yeterlilik Belgelerinin
takibi(STEkredileri).

“Bilimsel atılımların
öncüsü olduk”
şöylesürdürdü:‘Ailehekimliği uzun dönemde önemli kaBölgesel bir güç haline geldik
zanımlar sağlayacak doğru
Bu yılki kongreyi İstanbul’da birsecimdir.Bununçoktemel
yapmalarınınentemelnedenle- birnedenivar.ÜlkemizdekarindenbirisininTKD’yibölgesel baca 110 bin hekim bulunubirgüçhalinegetirmekolduğu- yorveyarısınayakınıuzman.
nu belirten Prof. Dr. Ergene, Pratisyen hekimler eski sis‘TKDaynızamandaTürkDün- temde doğrudan sağlık sisteyası Kardiyoloji Birliği’nin de minindışındakalıyordu.Eğer
hamisi durumundadır. Bu etki aile hekimlerinin hizmet içi
alanında beş Türki cumhuriyet eğitimleri iyi yapılırsa sağlık
var. Bunların yanında doğuda sistemineönemlikatkılarıdoGürcistan’da ve
kunacaktır. PobatıdaiseArnavutlikliniklere baş‘En önemli etkinlik
luk,Bosna-Hersek,
alanımız kaliteli bilimsel vuran hastaların
Kosova ve Make% 40 yakını
programımız.’
donya bulunuyor.
kardiyolojik neSon iki yıldır
denlerden geliBosna-Hersek’te etkinliklerimiz yor. Böyle yaygın bir sorunu
oldu. Bu yıl Kosova ve Make- sadece 1600 kardiyolog ile
donya’ yönelik çalışmalarımız çözemezsiniz. Bir şekilde
olacak. Biz bu ülkelerdeki kar- farklıuzmanlıklardanhekimdiyolog meslektaşlarımız çalış- lerin desteğini almanız geremalarımıza yoğun ilgi gösteri- kir. Bu nedenle iyi eğitilmiş
yorlar. Bildiğiniz gibi İstanbul
hekimlereihtiyaçvar.Aileheönemli bir merkez. Bu nedenle
kimleri bizim ilk ulaşmamız
kongremizi İstanbul’a alarak
gereken grubu oluşturuyor.
bölgeselboyuttabiretkinlikhaToplantının bir salonunu
linegetirmekistiyoruz.Bununla
bütün kongre boyunca aile
birlikteYunanistanveBulgarishekimleriiçinayırdık.Burada
tan’dandaçoksayıdameslektayapılacak bütün etkinlikler
şımızı kongremize katılmasını
aile hekimlerine yönelik olabekliyoruz.Böyleceulusalkoncak. Kardiyoloji de aile hegremiz uluslar arası bir nitelik
kimlerini ilgilendirebilecek
kazanacaktır’diyekonuştu.
olan neredeyse her şeyi bu
Aile hekimlerine yönelik
programıniçinekoymayaçakapsamlı program
lıştık. AncakbubilgileriayrıKongre süresince aile he- ca pratik bilgilerle de destekkimliğine yönelik çok sayıda lemek gerekiyor. Bu alanda
çalışmayapılacağınıdilegeti- daçalışmalaryapmayıhedefrenProf.Dr.Ergene,sözlerini liyoruz.’

Sayfa 1’den devam

Acı Kaybımız
Türk Dünyası Kardiyoloji
BirliğibaşkanıProf.Dr.Mirsaid Mirrakhimov’u yitirdik.
Prof. Dr. Mirrakhimov, 1998
yılında,döneminTKDBaşkanı
Prof.Dr.AltanOnatilebirlikte “Türkçe Konuşan Ülkeler
Kardiyoloji Birliği” adlı  bir
örgütkurarakTürkkökenliülkelelrin kardiyologları
arasındabilimselişbirliğiveiletişimortamı
yaratma düşüncesiniortayaattı.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,Türkiye,Türkmenistan ve Uzbekistan kardiyoloji
derneklerininasilüye
olduğu birlik, daha
sonra “Türk Dünyası
Kardiyoloji Birliği” adını aldı.
2005 yılına kadar Kırgızistan
Kardiyoloji Derneği’nin başkanlığınıdayürütenProf.Dr.
Mirrakhimov, kuruluşundan
beriTürkDünyasıKardiyoloji
Birliği Başkanlar Kurulu’nun
daüyesiydi.
2005 Kasım ayında TDKB
başkanlığına seçilen Prof. Dr.

Mirrakhimov,KırgızistanKardiyoloji Dernek Başkanlığı’nı
2006 yılında, Prof. Dr. Erkin
Mirrakhimov’adevretmişti.
1998ve2002yıllarındaKırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
gerçekleştirilen1.ve3.Türkçe
Konuşan Ülkeler Kardiyoloji
Toplantıları’nın başkanlığını
dayapanveörnekbirevsahipliğigösterenProf.Dr.
Mirsaid Mirrakhim o v ’ u n
www.tdkb.org’da
yer alan “Çok dilli
kardiyovaskülersözlük”ün Kırgızca bölümünün gerçekleştirilmesindedepayıolmuştur.
Bağımsız Kırgızistan’ın
kardiyolojieğitimveuygulamalarında çağdaş düzeye
erişmesi için yaptığı öncülük
ve Türk dünyası kardiyologlarının mesleki dayanışmasına verdiği önem ile değerli
başkanımızın anısı, Türk
Dünyası Kardiyoloji Birliği’nin varlığı ve gelişmesine
paralel olarak yaşayıp gelişecektir.
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Aile hekimleri öncelikli hedefimiz

TKD’nin bilimsel dergisinden büyük atak

Hipertansiyonda toplumsal
farkındalık yaratmalıyız
İSTANBUL – Hipertansiyon kontrolünde toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Sinan
Ertaş, ‘TKD bünyesinde bulunan Hipertansiyon Çalışma Grubu olarak en önemli misyonlarımızdan birisi kalp damar hastalıklarından korunmak için önemli bir risk faktörü olan hipertansiyon
konusunda toplumsal farkındalığı arttırmaktır’ dedi.
mında meslek gruplarına yönelik kampanyalar yapıldı ve
riskli hipertansiyon grupları
tarandı.Bunlarlabilirlikteçalışma grubumuzun yönettiği
ve sponsorlarca desteklenen
12/8 kampanyası toplumda
önemli yankılar buldu. İdeal
kan basıncı değerinin toplum
tarafından bilinmesi çok
önemlibirdeğeresahip.’
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş

Hipertansiyona karşı gereken çabayı harcayarak, kan
basıncı oranlarını daha iyi
noktalaragetirmekistediklerinibelirtenProf.Dr.Ertaş‘Bu
alanda istenen başarının sağlanabilmesi için hem halka
hem de hekimlere yönelik
kampanyalar, bilimsel çalışmalarvekongrelerdüzenliyoruz. Ulusal Kardiyoloji Kongresiçerçevesindedebuamaç
doğrultusunda programımıza
koyduğumuzçoksayıdaseminervekurs gibietkinliklerbulunuyor’diyekonuştu.
TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu olarak her yıl
‘Dünya Hipertansiyon Günü’ndeetkinliklerdüzenlediklerini dile getiren Prof. Dr.
Ertaş, şu bilgileri verdi: ‘Bunlarınbüyükbölümühalkayönelik olarak hazırlanıyor. Bu
kapsamındakietkinliklerimizden birisi ‘Değerini Bil’ kampanyasıydı. Bu çalışmaya
TBMM’den başladık. Deva-

‘Kan basıncı köşesi’ 300 bin kişiye ulaşacak
Toplumun hipertansiyon
konusunda yeterli bilince
sahip olmadığını, hatta hipertansiyon tedavisi gören kişilerinkanbasıncıdeğerlerininde
oldukçayüksekolduğunusöyleyen Prof. Dr. Ertaş, ‘Yürüttüğümüz kan basıncı köşesi
çalışması kapsamında elde ettiğimizverilerortayailginçsonuçlar çıkardı. Yakında sonuçlarını bilimsel camia ile
paylaşacağımızbirkanbasıncı
ölçüm köşesi projesi oluşturduk. Bu birçok hastanede yürütülenveyaklaşık300binkişiyi kapsayan bir çalışma.
Proje kapsamında polikliniklerin karşısında kurduğumuz
kanbasıncıölçümköşelerinde
hastanelere gelenlerin tansiyonlarıölçüldü.Eldeettiğimiz
ön verilere göre hastaneye
başvuranlar arasında tansiyonu ölçülen kişi sayısı çok az.
Yine pek çok kişinin daha
öncehiçtansiyonölçümüyaptırmadığını gördük. İlginç
olan hipertansiyon tedavisi

görenkişilerindetansiyonlarınınkontrolaltındaolmadığını
saptadık.Kanbasıncıkontrolünüsağlayabilmekiçinbukişileridüzenlitakipetmeyeçalıştık.Devamındatelefonlabu
kişilerle yeniden ulaşarak ne
kadar yol aldığımızı görmeye
çalıştık. Çalışma sonucunda
tansiyon değerlerine ilginin
arttığınısaptadık.Buçalışmanın sonuçları önümüzdeki yıl
yayınlanacak’dedi.

Ortak çalışmalar
Hipertansiyon
Çalışma
Grubu olarak geçtiğimiz yıl
Koroner Arter Grubu ile birlikteortakçalışmayürütmeye
başladıklarını dile getiren
Prof. Dr. Ertaş, ‘Bu yıl Lipid
ÇalışmaGrubudabizekatıldı
veönümüzdekidönemdeKıbrıs’ta geniş katılımlı bir toplantı yapacagız. Kan basıncının kontrol altına alınması
bizim için çok önemli bir
hedef. Bunu sağlanması için
geniş kapsamlı kampanyalar
veprojelerhazırlanmasıvehayata geçirilmesi gerekiyor.
Önümüzdekidönemdebuhedeflere odaklanacağız’ şeklindekonuştu.
Ailehekimlerininkalpsağlığının korunması konusunda
yapabileceğiçokşeybulunduğunusöyleyenProf.Dr.Ertaş,
sözlerinişöylenoktaladı:‘Aile
hekimleri bizim için çok
önemlibirhedefveonlarayönelik çok sayıda aktivite yapmayıplanlıyoruz” dedi

Yeterlilik Sınavları

AJANDA
3. Genel Kurul ve 2. Seçimler

26 Ekim 2008
Saat 19.00-19.45’te
Salon 3’te

Tarih:26Ekim2008
Saat:09.30
4.BilgiYeterlilik(Yazılı)Sınavı:BABİL
SALONU
10.BeceriYeterlilik(Sözlü)Sınavı:
KEOPSSALONU
KayıtkoşullarıTKDwebsitesinden
(www.tkd.org.tr/tkyk)veya
TKDstandındanulaşabilirsiniz.

TKD Arşivi Bilimsel Danışma Kurulu
Toplantısı
24.UlusalKardiyolojiKongresi
26Ekim2008-10-25
Yer:BABİLSALONU
Saat:07oo–0830(Kahvaltılı)

TKD Arşivi Index
Medicus’ta
TKD Arşivi’nin 2005 yılından bu yana editörlüğünü yürüten
Prof. Dr. Vedat Sansoy, sorularımızı yanıtladı.
 TKD Arşivi’nin profili nedir?
Kardiyologlar dışında okuru var
mı, online ulaşma koşulları, literatürdeki yeri, vb.)
Türk Kardiyoloji Derneği
Arşivi Türkiye’nin en etkili uzmanlık derneklerinden birinin
bilimsel yayın organıdır. Türk
Kardiyoloji Derneğine üye olan
tüm kardiyologlara ulaştırılır.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin
websitesindedergideçıkantüm
makaleler1990yılındanbaşlayarak özetlerle, 2000 yılından
başlayaraktammetinolarakerişimeaçıktır.
2008 yılından başlayarak
dergimizde Türkçe yayınlanan
makalelerin tam metin İngilizce
çevirilerideyapılarakwebekonmaktadır,busayededergininuluslararası okurlarının da artışı
sağlanmıştır. Yurt içinden ve
dışındantümhekimlerdergideki
tüm makalelere ulaşabilmektedirler.Yayınabaşladığındanberi
sürdürdüğü bilimsel çizgisi nedeniyle ülkemizdeki en prestijli
bilimdergilerindenbiridir.
 TKD Arşivi’nin Index
Medicus’a girmesi, hangi süreç
sonunda gerçekleşti? Koşullar
nelerdi?
TKDArşivi2008yılıbaşından
başlayarak İndex Medicus
dizinindeyeralmayabaşlamıştır.
Bu başarımız araştırmacılarımızındergimizeolanilgisini
daha da artırmıştır. İndex
Medicus dizinine girmek
dergimizinönemliamaçlarından
biriydi, önceki yayın kurulları
dönemindekibirkaçbaşvuruve
yayın kurulumuz dönemindeki
bir
başvurumuz
kabul
edilmemişti.Öncekivehalihazırdaki yönetim kurullarımızın,
başta başkanlarımız Prof. Dr.
AliOtoveProf.Dr.ÇetinErol,
genel sekreterlerimiz Prof. Dr.
OktayErgeneveProf.Dr.Ömer
Kozan’ın dergimize sağladıkları
büyük destek başarımızın
arkasındaki çok önemli nedenlerdenbiridir.Dergimizinönceki
yayın kurullarının, uzun süre
dergimizineditörlüğünüsürdürmüş olan hocamız Prof.. Dr.
AltanOnat’ındergimizigetirmiş
olduğunoktabizimbubaşarıya

ulaşmamızı kolaylaştırmıştır.
Yayın kurulumuzun göreve
geldiği süreden başlayarak birlikte çalışmayı seçtiği Ekin
Yayıncılık, Hasan May’ın
başkanlığında yürüttüğü yayın
koordinasyonuvetitizredaksiyon hizmetleriyle dergimizin
niteliğinin artmasına ve İndex
Medicus dizinine girmemizde
çokönemlipaysahibiolmuştır.
Dergimizi bir çök yayından
ayıran önemli özelliklerinden
birininburadayattığınainanıyorum.Dergimizeyayınlarınıgönderen araştırmacılar ve bunları
büyük bir özveriyle değerlendiren hakemlerimiz olmasa
zatendergimizolmazdı.
 Index Medicus ve Pubmed
işlevini ve itibarını neye borçlu?
İndexmedicushalenenpopular, en sık taranan tıp yayın
dizinidirveitibarınıseçimölçütlerine borçludur. Değerlendirmeleri yansız olmaya
çalışsa da elbette kusursuz
değildir. Dergimizin çok daha
once bu dizinde yer alması
gerektiğidüşüncesindeyim.
Tıp yazımında dil konusu
hakkında yaklaşımınız nedir? İngilizce ve Türkçe dengesi nasıl
kurulmalı?
Tıpdiliönemlisorunlarımızdanbiri.Bilimiüretenülkeolmadıkçabilimiüretenülkenin
dilinden sözcükler kullanmak
kaçınılmaz oluyor. Mümkün
olduğu kadar Türkçesi bulunan sözcükleri kullanmayı
özendirmeye çalışıyoruz. Bu
konuda derneğimizin önerisiyle Prof. Dr. Esmeray
Acartürk
ile
birlikte
derlediğimizyazımkılavuzunu
örnekalıyoruz.
TDK Arşivi’nde mevcut uygulama ve gelecek planlarınız neler?
TDK Arşivi’nin SCI dizinine
girmesinisağlamakbundansonraki hedefimiz. Daha sonraki
hedeflerimiz arasında dergimizi
impactfaktörüolanbirdergihaline getirmek var. Halen
dergimizyılda8sayıyayınlanıyor, makale akışının artmasıyla
burakamıartırmakistiyoruz.

25 Ekim 2008

ESC Münih Kongresi’nde
TKD’nin profili yükseldi
Münih’te 30 Ağustos – 3 Eylül 2008’de yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi’ne iki standla katılan TKD’nin üyelerinin yolladığı 260’tan fazla bildirinin 54’ü sözlü ve poster sunuma kabul
edildi. Bilimsel katılımın yanı sıra, örgütsel bakımdan da seçimle gelinen ESC içi konumlara
çok sayıda Türk kardiyolog seçildi.
TKD standında üyelerimize
dinlenme ve e-postalarını kontroletmeolanağınınyanısıraziyaretçilerimize ilk kez Ulusal
Kardiyoloji Kongremizin İngilizceProgramKitabıve6.Türk
Dünyası Kardiyoloji Kongresi
posteridesunuldu.Kongredeen
çokilgigörendernekstandıolmamızda standımızın yeri ve
düzenlenişikadarbuhazırlıkların ve baklava ikramımızın da
önemlirolüoldu.
2008 Avrupa Kardiyoloji
Kongresi TKD’nin uluslar arası
temsilgücününyükseldiğibiretkinlik olarak dikkat çekti.
Bunun önemli bir yanını,
ESC’nin seçimle gelinen çeşitli
konumlarınailkkezçoksayıda
üyemizin erişmesi oluşturdu.
BenimESCAdayBelirlemeKurulu üyeliğine seçilmemin yanı
sıra Başkan Yardımcımız Prof.
Dr.LaleTokgözoğluAteroskle-

roz ÇG Başkanlığına, Prof. Dr.
SerapErdineHipertansiyonÇG
Başkanlığına,Prof.Dr.Öztekin
Oto ESC Erişkin Konjenital
Kalp Hastalığı ÇG Saymanlığı
veKardiyovaskülerCerrahiÇG
YönetimKuruluÜyeliğine,Prof.
Dr. Esmeray Acartürk ise Kalp
Kapak Hastalıkları ÇG Yöne-

En fazla
ziyaretçi alan
ulusal stand
tim Kurulu Üyeliğine seçildiler.
KV Hemşirelik, Teknisyenlik
ÇGBaşkanımızDoç.Dr.Fisun
Şenuzun daha önce yapılan seçimde ESC’nin KV Hemşirelik
ve İlgili Meslekler Konseyi
(CCNAP)YönetimKuruluÜyeliğine seçilmişti. Eski BaşkanlarımızdanProf.Dr.AliOto’nun

UEMS’de EBSC’yi temsil görevinin yanı sıra EHRA Ulusal
Derneklerle İlişkiler Komitesi
Üyeliği, Prof. Dr. Bülent Görenek’in EHRA Eğitim Komitesi
Üyeliği TKD’nin uluslar arası
temsil gücünü yükselten öteki
gelişmeler. Dikkat çekici bir
konu da, Avrupa Ateroskleroz
Derneği Genel Sekreterliğini
sürdürenveönümüzdekidönem
BaşkanYardımcılığınaseçilecek
olan Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu’nun, EAS Yönetim Kurulu’ndagörevisürerkenESCAterosklerozÇGBaşkanlığınaseçilen ilk kardiyolog olması. Bu
temsilgörevlerininötekiderneklerveçalışmagruplarınınyönetimkurullarıilekomiteüyeliklerine aday olacak başka üyelerimiztarafındandahadaçoğaltılıp yükseltilmesini bekliyoruz.
Bu yıl katılanlarla birlikte 114
üyemizFESCunvanınasahip.

Kamuya yararlı bilimsel
uzmanlık derneğiyiz
Kardiyolojialanındayurtdışındanhastagelişinisağlayacak.Burayaoldukçaelitinsanlargeliyor
ki,budaülkemizitanıtmakanlamına geliyor. Politik ve maddi
getirisivar.Kongregeliridiyebir
kalemvar.4-5binkişininİstanbul’da konaklamasını düşünün,
oldukçaiyibirgetirisağlayacaktır.Tabiihedefimiz,busayıyı810 bin kişiye çıkartmaktır. Bu
aradailkkezİstanbul’dakongre
yapıyoruz. Bu kongrede verdiği
destektendolayıİstanbulBüyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür
ediyoruz.

 24. Kongre hangi özelliğiyle
anılacak? Öne çıkan ve “ilk” kez
gündeme gelen konular neler?
Bilimsel özellikleriyle anılacaktır.Günlükpratikkardiyoloji uygulamalarını ilave ettik.
Kardiyolojihastalarıylakarşılaştıkları zaman pratik yaklaşımlar,hemenkullanabilecekleritaramavetedaviyöntemleriniele
alacağız.

Diğertaraftanakademiktartışmalar da devam ediyor. Ayrıca,
şunlarısayaviliriz:Yenistanddüzenimizvar,14yabancıkardiyolojiderneğikatılıyor.

 Önümüzdeki 4 yılda TKD’nin
önündeki görevler neler? Hedefler neler olmalı?
Enönemlihedefiolanbilimsellikhedefindenhiçşaşmayız.Hem
üyelerimiz hem devletle ilişkilerde, kalp hastalıkları ve koruma
yöntemlerihakkındabilgiaktarmafaaliyetinisürdüreceğiz.Sağlık Bakanlığıyla ilişkileri güçlendirerek, halka yönelik kampanyalarlainsanlaradahayaygınve
etkin ulaşabilmeye çalışacağız.
Sadece dernek olarak sorunları
çözmeyegücünüzyetmez,siyasal
erkilekamuoyunudahaiyibilinçlendirmek,medyadakibilgikirliliğinesonvermekiçinçalışacağız.Sağlıkbilgileriahbap-çavuş
ilişkisiyle yürütülüyor ve ağzı
olankonuşuyor.Herşeyindoktoru, her şeyden haberdar! Böyle

ESC Münih Kongresi’nde TKD standında ilk kez ulusal kardiyoloj kongremizin
bilimsel programı tümüyle İngilizce olarak basılıp ziyaretçilere dağıtıldı. Bu yıl
yabancı bildiri kabulune de başlayan ulusal kongremizin uluslararası tanıtımında
önemli yol katedildi.

TDKB 6. Kongresi’ni
Aşkabat’ta yapacak
bir şey yoktur. Günümüzde tek
bir ihtisasın bile verilebildiği bir
konuda,yetersizbilgiyesahipinsanlar ahkam kesmemeli.
TKD’nin bir misyonu da işte
budur:Herzamanbilgiveririz,o
konunun ehli olan doğru kişiye
Otel lobilerinden büyük
organizasyon merkezinde
firmalarımızı toplamak, sadece
bilimsel aktivitelere katkı
sağlayabilecekleri etkinliklere izin
veriyoruz. Dağıtılan her şey bilimsel içerikli olacak.
yönlendiririz. Derneğimizin bölgemizde önemli bir güç olması
için elimizden geleni yapacağız.
TKD kişilerin derneği değildir.
TKD, kamu derneğidir. Benim
kadarsizindehakkınızvar.Her
türlü denetime açıktır. Siz gelip
“ben bu derneği görmek istiyorum”diyebilirsiniz.Hiçbirşekilde“hayır”yanıtınıalmazsınız.

Sonbiryılın3önemlietkinliği de, TKD’nin süreç içinde
misyonuna eklenen dost ve
kardeş ülke kardiyoloji derneklerininçalışmalarınadestek
olma ve ortak toplantılar düzenleme kapsamındaki Bakü,
Mostar ve Tiflis programlarımızdı. 3-4 Kasım 2007 Bakü,
23-24 Nisan Mostar ve 1-2
HaziranTiflisortakoturumlarımızaçoksayıdaAzeri,Bosnalı ve Gürcü meslektaşımız
katıldı.
Türkmenistan’ın başkenti
Aşkabat’ta 8-10 Kasım 2008
tarihleriarasındagerçekleştirilecek olan 6. Türk Dünyası
Kardiyoloji Kongresi’nin hazırlıkları tamamlanmak üzere.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan,Türkmenistan ve Türkiye’den önder
kardiyologların konuşmalarının yanı sıra, bu ülkelerden
çoksayıdabildiridetoplantıda
sunulacak.

KongreBaşkanıveTürkmenistan Kardiyologlar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Begenç
HummedovAnnayev,bukongreyeTürkmenistanSağlıkBakanıProf.Dr.AtaSerdarov’un
da büyük önem verdiğini ve
kongreparalelindeTürkmenistan’ın en büyük tıp sergisinin
dedüzenleneceğinibildirdi.

