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dönem�genel�sekreterlik�yapan�Prof.�Dr.
Ömer�Kozan,�24.�Kongre’den�sonra�yö-
netim�kurulu�üyesi�olarak�görev�yapa-
cak.�Prof.�Dr.�Kozan’la�yaptığımız�soh-
bet,�hep�aynı�eksende�ilerledi:��TKD�bir
kamu� derneğidir,� kişilere� bağlı� olarak
hattı�değişmez!

�Genel sekreterliğiniz döneminde
TKD’de hangi yenilikler gündeme geldi?

TKD�kurumsal�özellik�kazanmış� tek
kamu�derneğidir.�Kişilerin�değişmesiyle
TKD’de� majör� bir� değişiklik� olmaz.
Bugün� geldiği� noktadaki� başarısı,� geç-
mişten�günümüze�kadar�gelen�tüm�yö-
neticilere� bağlıdır.� Tüm� arkadaşlarıma
teşekkür� ediyorum.� Dernekte� bilimsel
oturumlarda�yaptığımız�içerik�değişikli-
leri�olarak,�biraz�daha�yurtdışına�açılı-
ma� değer� verdiğimizi� söyleyebilirim.
Bosna-Hersek,� Türki� cumhuriyetler,
Makedonya,� Gürcistan,� daha� doğrusu
komşularımızla� ilişkileri� ilerlettik.
TKD’nin�bölgesel�bir�etkinlik�kazanma-
sını�hedefledik.�Türk�Dünyası�Kardiyo-
loji�Birliği�(TDKB)�vardı,�ancak�Bosna-
Hersek�ve�Makedonya�ayağı�daha�geliş-
tirildi.�Hedef,�Balkanlar�ve�bu�coğrafya-
da�güçlü�kongreler�yapmaktır.�Bu�der-
neğin�politik�amacı�yok,�sadece�bilimsel
etkinliği�vardır.�

� TKD’nin kendi alanında bölgesel
bir güç haline gelmesi, mesleğe neler
kazandıracak?

Öncelikle� ülkemizin� reklamı� olacak,
Türkiye’nin� tanıtımına� hizmet
edecek.�

Kamuya yararlı
bilimsel
uzmanlık
derneğiyiz
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2009
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Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreter
Prof. Dr. Ömer Kozan

Sevgili�Meslektaşlarımız,
Yirmi�dördüncüsünü�düzenlediği-

miz� Ulusal� Kardiyoloji� Kongremiz
her�yıl�artan�katılımcı�sayısı�ve�yük-
sek�kalitedeki�bilimsel� içeriği� ile�ül-
kemizin�önde�gelen�bilimsel�kongre-
sidir.�Bu�yıl�Kongremizi�2010�Avru-
pa�Kültür�Başkenti�İstanbul’da�yapı-
yoruz.�Amacımız�25.�Kongremizi�de
bu� dünya�merkezinde� daha� büyük
ulusal�ve�uluslararası�katılımla�ger-
çekleştirmek.�
Bu�kongremizde�de� sizler� için� en

iyi� programı� hazırlamaya� gayret
ettik.� “Sempozyumlar”,� “Güncelle-
me�Toplantıları”,�“Karşıt�Görüş”�ve
“Nasıl� Yapalım”� oturumları� ile
kalp-damar�hastalıkları�ile�ilgili�son

bilgileri�güncelleme�ve� tartışma� im-
kanı�bulacağız.�“Kardiyolojide�Zor
Olgular”�oturumları�ile�klinik�uygu-
lamada�karşılaştığımız�zorlukları�çö-
zeceğiz.�“Görüntülü�İnteraktif�Kurs-
lar”�ile�becerilerimizi�geliştireceğiz.��
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Başkandan ve gelecek
başkandan mektup var

TKD�Gelecek�Başkanı�ve�Bilim-
sel�Kurul�Başkanı�Prof.�Dr.�Oktay
Ergene,� derneği� “En� gelenekçi
ama� en� yenilikçi� kurum”�olarak
tanımladı� ve� şunları� söyledi:
“TKD�ülkemizdeki�en�geleneksel
kurumlardan�birisi�ancak�bunun-
la� birlikte� birçok� yeniliğinde� ön-
cüsü�durumunda.�Derneğimiz her
dönemde� bilimsel� alanda� ilklere
imza�atmış�bir�kurum”.

Bu�yılki�kongrede�önemli�yeni-
likler� yaptıklarını� dile� getiren
Prof.�Dr.�Ergene,�şu�bilgileri�verdi:
‘Katılımcı� kitlemizi� ve� yaygınla-
şan�aile�hekimliği�uygulamasının
doğurduğu� ihtiyacı� göz� önüne
alarak� 3.� Salondaki� oturumların
tümünü� “Günlük� Uygulamada
Kardiyoloji”�şeklinde�düzenledik.
Bu� toplantılardaki� amacımız
kalp-damar� hastalıkları� ile� ilgili

güncel�temel�bilgileri�günlük�pra-
tiğe�yönelik�olarak�vermek,�böyle-
ce�günlük�pratiğimizi�son�uygula-
malara�göre�şekillendirmektir.�Ül-
kemizde�kardiyoloji�uzman�sayısı
1800� civarında� ancak� TKD’nin
bunun�çok�ötesinde�bir�etki�alanı
var.�Bu�etki�alanı�kalp�hastalıkla-
rıyla�ilgili�tüm�hekimleri�ve�sağlık
personelini�kapsıyor.��������������������������

“Bilimsel atılımların öncüsü olduk”

24. Kongrede öne çıkanlar
�Aile�hekimliği�uygulaması
nın�doğurduğu�ihtiyaç�göz�
önüne�alınarak�3.�salonda
ki�oturumların�tümü�
“Günlük�Uygulamada�
Kardiyoloji”�şeklinde�
düzenlendi.�

�Avrupa�Kardiyoloji�Derne
ği�Başkanı�Roberto�Ferrari�
aramızda�olacak.

�Gelenekselleşen�Türk-
Alman�Kardiyoloji�
Dernekleri�ortak�

toplantısını�yapılacak.�
�Karşılıklı�olarak�işbirliği
mizi�geliştirme�kararında�
olduğumuz�Bosna-Hersek�
Kardiyoloji�Derneği�ile�ortak�
toplantımız��gerçekleşecek.

�Kongremiz,�uluslararası�
bildirilere�açıldı.�Bildirilerin�
yüzde�10’unu�yabancı�
meslektaşlarımızın�
gönderdiği�bildiriler�
oluşturdu.�

� Kabul�edilen�bildirileri�Pub

med,�IndexMedicus,�MEDLI
NE,�IndexCopernicus,�EM
BASE�(Excerpta�Medica)�ve�
TÜBİTAK�ULAKBİM�Türk�
Tıp�Dizini’nde�yer�alan�bilim
sel�dergimiz�TKD�Arşivi’nin�
elinizdeki�özel�sayısında�
topladık.�

�Ayrıca,�24.�Kongremizin�katı
lımcılarına�kolay�erişilebilir�bir�
indeks�sistemi�içinde�hazırlanan
CD�formatında,�elektronik�or
tamda�da�sunacağız.�

Her meslektaşımızın her konuda, her nitelikte, her aradığını bulacağı-
na inandığımız, özenle hazırladığımız 24. Ulusal Kardiyoloji Kongre-
mizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak  dileği ve saygılarımızla.

TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol

Gelecek Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Oktay Ergene
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Türk�Kardiyoloji�Yeterli-
lik� Kurulu’nun� ilk� görev
dönemi� olan� 2004-
2008’deki� faaliyetlerinin
artısı�ve�eksisi�ya�da�acısıy-
la�tatlısıyla�kısa�bir�bilanço-
sunu� çıkarttı.� Bu� ilk� görev
döneminde� 4� Bilgi� Değer-
lendirme�(Yazılı)�Sınavı,�10
Beceri� Değerlendirme� (Ya-
zılı)�Sınavı�yapıldı�ve�tıp�ca-
miasına�489�Yeterlilik�Bel-

geli�Kardiyolog�kazandırıl-
dı.� Ancak,� kurul� aynı� dö-
nemde�İlk�Yeterlilik�Belgeli
üç� üyesini� kaybetti:� Prof.
Dr.�Remzi�Özcan,�Prof.�Dr.
Sabih�Oktay,�Prof.�Dr.�Baki
Komsuoğlu.
TKYK,�öne�çıkan�başarı-
larını�şöyle�sıraladı:
•�Yeterlilik�sınavları,�
•�Çekirdek�eğitim�progra-
mının�oluşması,�

•�Asistan�karnesi�ve�sınav
kurullarının�oluşması.
Kurul’un� yeni� dönemde
çizdiği� yol� haritasında
önüne� koyduğu� hedefleri
ise�şunlar:�
•�Soru�havuzunun�gelişti-
rilmesi,�
•�Asistanların�sınav�katı-
lımlarının�özendirilmesi�ve�
•� Yeterlilik� Belgelerinin
takibi�(STE�kredileri).

TKYK’nın 4 yıllık bilançosu

Çalışma Grubunuz, önümüzdeki
dönem için neler planladı?

Kardiyoloji�alanında�kalp�ye-
tersizliğinin� önemli� bir� yeri� ol-
masına� rağmen� bugüne� kadar
tanı�ve�tedavisi�hakkında�ulusal
bir�verimiz�ne�yazık�ki�yoktur.
Derneğimizin�bu�konudaki�tavrı
çok� hassas� ve� grubumuzu� des-
tekleyici� niteliktedir.� Geçen� yıl
Türkiye�Akut�Kalp�Yetersizliği
Tanı� ve� Tedavi� Anketi:� TAK-
TİK� çalışmasını� başlattık.�Üye-
lerimizin�desteği� ile� sonuçlarını
gelecek�yıl�paylaşma�olanağımız
olacaktır.� Dikkatimizi� çeken
diğer� bir� konu� beta-bloker
grubu� ilaçların�düşük�dozlarda
bile� görülen� yan� etkilerinin
Türk� toplumunda� diğer� top-
lumlara�nazaran�çok�daha�yük-
sek� oranda� olmasıdır.� Bu� dü-
şünceyle� genetik�bir�proje�olan
“Türkiye’de� beta� reseptör� gen
polimorfizmi:� beta- GEN-
TÜRK”�ü�başlattık.�
Kalp� yetersizliği� alanındaki
tüm� gelişmeleri� hızlı� ve� sürekli
olarak� meslektaşlarımıza� ilet-
mek�amacıyla�elektronik�ortam-
da�ve�çalışma�grubumuzun�web

sayfasında� yer� alan� bir� haber
bülteninin� (KY�Bülteni)�yayını-
na� başladık.� İlk� sayımız� bu� ay
tüm�üyelerimize�ulaştırıldı.�He-
deflerimiz� arasında� çok� sayıda
kalp� yetersizliği� hastanın� takip
edildiği� kardiyoloji� merkezleri-
mizin� kendi� bünyelerinde� özel
kalp� yetersizliği� ve� rehabilitas-
yon� ünitelerinin� açılmasını� teş-
vik�etmek�yer�almaktadır.�Kalp
yetersizliğiyle� etkin� mücadele
bu�ünitelerin�kurulmasını�kaçı-
nılmaz�kılmaktadır.�

Son dönemde kalp yetersizliğin-
de hekimleri yakından ilgilendi-
ren gelişmeler söz konusu mu?

Kalp�yetersizliği�alanındaki�en
yeni� gelişmelerden� biri� Avrupa
Kalp� Cemiyeti’nin� kronik� ve
akut�kalp�yetersizliği�kılavuzla-
rının�güncellenmesidir.�Biz�otu-
rumlarımızda� bu� yeniliklere
geniş�yer�verdik.�Ayrıca�yeni�kli-
nik� veriler� ışığında� artık� kalbi-
mizin�yeni�bir�sorunu�daha�var:
Diyastolik� kalp� yetersizliği.� Bu
konun�da�çok�önemli�olduğunu
düşünüyorum.� Çünkü� geçmiş
bilgilerimizin�aksine�artık�nere-
deyse�her�2�kalp�hastasından�bi-
rinde�diyastolik�kalp�yetersizliği
ön�plandadır.�Mortalite�ve�mor-
biditesinin�sistolik�kalp�yetersiz-
liği� kadar� olması� da� diyastolik
kalp�yetersizliğinin�tanı�ve�teda-
visinin�önemini�daha�da�arttır-
maktadır.�
Son� yıllarda� kardiyovasküler
hastalıklar�içerisinde�kalp�yeter-
sizliği�gerek�tanı�gerekse�tedavi
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

da�bilgi�verebilmektedir.�Tedavi
alanındaki� gelişmeler� hızla
devam� etmektedir.� Son� dönem
kalp�yetersizliği�hastalarının�te-
davisinde� özellikle� yapay� kalp
ve�ventriküler�destek�cihazların
kullanımının�yaygınlaşacağı�ön-
görülmektedir.� Benzer� şekilde
toraks� içi� direnci� ölçerek� pul-
moner�kapiller�wedge�basıncı�ve
kardiyak�volüm�yükü�hakkında
bilgi� veren� kalp� pilleri� ile� ilgili
geniş� çaplı� klinik� çalışmaların
sonuçları�yeni�ve�önemli�bir�ge-
lişmeyi� beraberinde� getirecek
gibi�görünmektedir.��

Kalp yetmezliği konusunda top-
luma yönelik çalışma ve proje-
leriniz var mı? 

Günümüzdeki� tüm� tıbbi� ge-
lişmelere�rağmen�kalp�yetersiz-
liğinin�sıklığı�giderek�artmakta
ve�2010�yılında�ABD’de�ön�gö-
rülen� kalp� yetersizliği� hastası-
nın� sayısı� 5�milyon� kişiyi� bul-
maktadır.�Türkiye’de�ise�şu�an
yaklaşık�1.5�milyon�kalp�yeter-
sizliği� hastası� bulunmaktadır.
Dolayısıyla� yayın� kuruluşları
aracılığıyla�bir�yandan�halkımı-
zı� kalp� yetersizliğinin� önemi
konusunda� bilinçlendirmeyi
hedeflerken�web�sayfamızda�da
halka� yönelik� özel� bir� bölüm
oluşturduk.�
Önümüzdeki�ay�faaliyete�ge-
çebileceğini� umduğum� bu
bölüm� aracılığıyla� hastalar
Türk� Kardiyoloji� Derneği’nin
web�sayfasından�bize�ulaşabile-
cekler� ve�konuyla� ilgi� tüm� so-
rularına�karşılık�bulabilecekler-
dir.�Kuşkusuz�topluma�yönelik
çalışmalar�çok�yönlü�planlama
gerektirmektedir.� Biz� kalp� ye-
tersizliği� çalışma� grubu�olarak
üstümüze�düşen�girişimleri�tüm
üyelerimizin�desteği�ile�sürdür-
me�gayreti�içersindeyiz.�

Kalp�yetersizliği�çalışma�grubundan�kapsamlı�projeler

Diastolik kalp yetersizliğinin
önemi artıyor 
İSTANBUL – Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Mehdi Zoghi, 24. Ulusal Kardi-
yoloji Kongresi’ne yoğun bir programla hazırlandıklarını belirtti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Zoghi, çalışmaları hakkında soruları-
mızı yanıtladı. 

Acı Kaybımız

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan

Doç. Dr. Zoghi

“Bilimsel atılımların
öncüsü olduk”

Türk� Dünyası� Kardiyoloji
Birliği�başkanı�Prof.�Dr.�Mirsa-
id� Mirrakhimov’u� yitirdik.
Prof.� Dr.�Mirrakhimov,� 1998
yılında,�dönemin�TKD�Başkanı
Prof.�Dr.�Altan�Onat�ile�birlik-
te� “Türkçe� Konuşan� Ülkeler
Kardiyoloji� Birliği”� adlı� � bir
örgüt�kurarak�Türk�kökenli�ül-
kelelrin� kardiyologları
arasında�bilimsel� işbir-
liği�ve�iletişim�ortamı
yaratma� düşüncesi-
ni�ortaya�attı.�
Azerbaycan,� Ka-

zakistan,� Kırgızis-
tan,�Türkiye,�Türk-
menistan� ve� Uzbe-
kistan� kardiyoloji
derneklerinin�asil�üye
olduğu� birlik,� daha
sonra� “Türk� Dünyası
Kardiyoloji�Birliği”�adını�aldı.
2005� yılına� kadar� Kırgızistan
Kardiyoloji� Derneği’nin� baş-
kanlığını�da�yürüten�Prof.�Dr.
Mirrakhimov,� kuruluşundan
beri�Türk�Dünyası�Kardiyoloji
Birliği� Başkanlar� Kurulu’nun
da�üyesiydi.�
2005� Kasım� ayında� TDKB

başkanlığına� seçilen� Prof.� Dr.

Mirrakhimov,�Kırgızistan�Kar-
diyoloji� Dernek� Başkanlığı’nı
2006� yılında,� Prof.� Dr.� Erkin
Mirrakhimov’a�devretmişti.�
1998�ve�2002�yıllarında�Kır-

gızistan’ın� başkenti� Bişkek’te
gerçekleştirilen�1.�ve�3.�Türkçe
Konuşan� Ülkeler� Kardiyoloji
Toplantıları’nın� başkanlığını
da�yapan�ve�örnek�bir�evsa-
hipliği�gösteren�Prof.�Dr.
Mirsaid� Mirrakhi-
m o v ’ u n
www.tdkb.org’da
yer� alan� “Çok� dilli
kardiyovasküler�söz-
lük”ün� Kırgızca� bö-
lümünün� gerçekleşti-
rilmesinde�de�payı�ol-
muştur.�
Bağımsız� Kırgızistan’ın

kardiyoloji�eğitim�ve�uygu-
lamalarında� çağdaş� düzeye
erişmesi� için� yaptığı� öncülük
ve�Türk� dünyası� kardiyolog-
larının� mesleki� dayanışması-
na� verdiği� önem� ile� değerli
başkanımızın� anısı,� Türk
Dünyası� Kardiyoloji� Birli-
ği’nin� varlığı� ve� gelişmesine
paralel�olarak�yaşayıp�gelişe-
cektir.�

Sayfa 1’den devam

Bölgesel bir güç haline geldik

Bu�yılki�kongreyi� İstanbul’da
yapmalarının�en�temel�nedenle-
rinden�birisinin�TKD’yi�bölgesel
bir�güç�haline�getirmek�olduğu-
nu� belirten� Prof.� Dr.� Ergene,
‘TKD�aynı�zamanda�Türk�Dün-
yası� Kardiyoloji� Birliği’nin� de
hamisi� durumundadır.� Bu� etki
alanında�beş�Türki� cumhuriyet
var.� Bunların� yanında� doğuda
Gürcistan’da� ve
batıda�ise�Arnavut-
luk,�Bosna-Hersek,
Kosova� ve� Make-
donya� bulunuyor.
Son� iki� yıldır
Bosna-Hersek’te� etkinliklerimiz
oldu.� Bu� yıl� Kosova� ve�Make-
donya’� yönelik� çalışmalarımız
olacak.�Biz�bu�ülkelerdeki�kar-
diyolog� meslektaşlarımız� çalış-
malarımıza� yoğun� ilgi� gösteri-
yorlar.� Bildiğiniz� gibi� İstanbul
önemli� bir�merkez.�Bu�nedenle
kongremizi� İstanbul’a� alarak
bölgesel�boyutta�bir�etkinlik�ha-
line�getirmek�istiyoruz.�Bununla
birlikte�Yunanistan�ve�Bulgaris-
tan’dan�da�çok�sayıda�meslekta-
şımızı� kongremize� katılmasını
bekliyoruz.�Böylece�ulusal�kon-
gremiz� uluslar� arası� bir� nitelik
kazanacaktır’�diye�konuştu.

Aile hekimlerine yönelik
kapsamlı program
Kongre� süresince� aile� he-
kimliğine� yönelik� çok� sayıda
çalışma�yapılacağını�dile�geti-
ren�Prof.�Dr.�Ergene,�sözlerini

şöyle�sürdürdü:�‘Aile�hekimli-
ği� uzun� dönemde� önemli� ka-
zanımlar� sağlayacak� doğru
bir�secimdir.�Bunun�çok�temel
bir�nedeni�var.�Ülkemizde�ka-
baca� 110� bin� hekim� bulunu-
yor�ve�yarısına�yakını�uzman.
Pratisyen� hekimler� eski� sis-
temde� doğrudan� sağlık� siste-
minin�dışında�kalıyordu.�Eğer
aile� hekimlerinin� hizmet� içi
eğitimleri� iyi� yapılırsa� sağlık
sistemine�önemli�katkıları�do-

kunacaktır.� Po-
likliniklere� baş-
vuran� hastaların
%� 40� yakını
kardiyolojik� ne-
denlerden� geli-

yor.� Böyle� yaygın� bir� sorunu
sadece� 1600� kardiyolog� ile
çözemezsiniz.� Bir� şekilde
farklı�uzmanlıklardan�hekim-
lerin� desteğini� almanız� gere-
kir. Bu� nedenle� iyi� eğitilmiş
hekimlere�ihtiyaç�var.�Aile�he-
kimleri� bizim� ilk� ulaşmamız
gereken� grubu� oluşturuyor.
Toplantının� bir� salonunu
bütün� kongre� boyunca� aile
hekimleri�için�ayırdık.�Burada
yapılacak� bütün� etkinlikler
aile� hekimlerine� yönelik� ola-
cak.� Kardiyoloji� de� aile� he-
kimlerini� ilgilendirebilecek
olan� neredeyse� her� şeyi� bu
programın�içine�koymaya�ça-
lıştık. Ancak�bu�bilgileri�ayrı-
ca�pratik�bilgilerle�de�destek-
lemek� gerekiyor.� Bu� alanda
da�çalışmalar�yapmayı�hedef-
liyoruz.’�

‘En önemli etkinlik
alanımız  kaliteli bilimsel

programımız.’
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Hipertansiyona� karşı gere-
ken� çabayı� harcayarak, kan
basıncı� oranlarını� daha� iyi
noktalara�getirmek�istedikleri-
ni�belirten�Prof.�Dr.�Ertaş�‘Bu
alanda� istenen� başarının� sağ-
lanabilmesi� için� hem� halka
hem� de� hekimlere� yönelik
kampanyalar,� bilimsel� çalış-
malar�ve�kongreler�düzenliyo-
ruz.� Ulusal� Kardiyoloji� Kon-
gresi�çerçevesinde�de�bu�amaç
doğrultusunda� programımıza
koyduğumuz�çok�sayıda�semi-
ner�ve�kurs gibi�etkinlikler�bu-
lunuyor’�diye�konuştu.�
TKD� Hipertansiyon� Çalış-
ma� Grubu� olarak� her� yıl
‘Dünya� Hipertansiyon� Gü-
nü’nde�etkinlikler�düzenledik-
lerini� dile� getiren� Prof.� Dr.
Ertaş,� şu�bilgileri�verdi:� ‘Bun-
ların�büyük�bölümü�halka�yö-
nelik� olarak� hazırlanıyor.� Bu
kapsamında�ki�etkinliklerimiz-
den� birisi� ‘Değerini� Bil’ kam-
panyasıydı.� Bu� çalışmaya
TBMM’den� başladık.� Deva-

mında� meslek� gruplarına� yö-
nelik kampanyalar yapıldı� ve
riskli� hipertansiyon� grupları
tarandı.�Bunlarla�bilirlikte�ça-
lışma� grubumuzun� yönettiği
ve� sponsorlarca� desteklenen
12/8� kampanyası� toplumda
önemli� yankılar� buldu. İdeal
kan� basıncı� değerinin� toplum
tarafından� bilinmesi� çok
önemli�bir�değere�sahip.’

‘Kan basıncı köşesi’ 300 bin ki-
şiye ulaşacak

Toplumun� hipertansiyon
konusunda� yeterli� bilince
sahip�olmadığını, hatta�hiper-
tansiyon�tedavisi�gören�kişile-
rin�kan�basıncı�değerlerinin�de
oldukça�yüksek�olduğunu�söy-
leyen�Prof.�Dr.�Ertaş,� ‘Yürüt-
tüğümüz� kan� basıncı� köşesi
çalışması�kapsamında�elde�et-
tiğimiz�veriler�ortaya�ilginç�so-
nuçlar� çıkardı.� Yakında� so-
nuçlarını� bilimsel� camia� ile
paylaşacağımız�bir�kan�basıncı
ölçüm� köşesi� projesi� oluştur-
duk.�Bu�birçok�hastanede�yü-
rütülen�ve�yaklaşık�300�bin�ki-
şiyi� kapsayan� bir� çalışma.
Proje� kapsamında� poliklinik-
lerin� karşısında� kurduğumuz
kan�basıncı�ölçüm�köşelerinde
hastanelere� gelenlerin� tansi-
yonları�ölçüldü.�Elde�ettiğimiz
ön� verilere� göre� hastaneye
başvuranlar� arasında� tansiyo-
nu� ölçülen� kişi� sayısı� çok� az.
Yine� pek� çok� kişinin� daha
önce�hiç�tansiyon�ölçümü�yap-
tırmadığını� gördük.� İlginç
olan hipertansiyon� tedavisi

gören�kişilerin�de�tansiyonları-
nın�kontrol�altında�olmadığını
saptadık.�Kan�basıncı�kontro-
lünü�sağlayabilmek�için�bu�ki-
şileri�düzenli�takip�etmeye�ça-
lıştık.�Devamında�telefonla�bu
kişilerle� yeniden� ulaşarak� ne
kadar� yol� aldığımızı� görmeye
çalıştık.� Çalışma� sonucunda
tansiyon� değerlerine� ilginin
arttığını�saptadık.�Bu�çalışma-
nın� sonuçları� önümüzdeki� yıl
yayınlanacak’�dedi.�

Ortak çalışmalar

Hipertansiyon� Çalışma
Grubu� olarak� geçtiğimiz yıl
Koroner� Arter� Grubu� ile� bir-
likte�ortak�çalışma�yürütmeye
başladıklarını� dile� getiren
Prof.� Dr.� Ertaş,� ‘Bu� yıl� Lipid
Çalışma�Grubu�da�bize�katıldı
ve�önümüzdeki�dönemde�Kıb-
rıs’ta� geniş� katılımlı� bir� top-
lantı� yapacagız.� Kan basıncı-
nın� kontrol� altına� alınması
bizim� için� çok� önemli� bir
hedef.� Bunu� sağlanması� için
geniş� kapsamlı� kampanyalar
ve�projeler�hazırlanması�ve�ha-
yata� geçirilmesi� gerekiyor.
Önümüzdeki�dönemde�bu�he-
deflere� odaklanacağız’� şeklin-
de�konuştu.
Aile�hekimlerinin�kalp�sağlı-
ğının� korunması� konusunda
yapabileceği�çok�şey�bulundu-
ğunu�söyleyen�Prof.�Dr.�Ertaş,
sözlerini�şöyle�noktaladı:�‘Aile
hekimleri� bizim� için� çok
önemli�bir�hedef�ve�onlara�yö-
nelik�çok� sayıda�aktivite�yap-
mayı�planlıyoruz” dedi

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 misyonlarımız-
dan birisi kalp damar hastalıklarından korunmak için önemli bir risk faktörü olan hipertansiyon
konusunda toplumsal farkındalığı arttırmaktır’ dedi. 

Hipertansiyonda toplumsal
farkındalık yaratmalıyız

� TKD Arşivi’nin profili nedir?
Kardiyologlar dışında okuru var
mı, online ulaşma koşulları, liter-
atürdeki yeri, vb.)

Türk� Kardiyoloji� Derneği
Arşivi� Türkiye’nin� en� etkili� uz-
manlık� derneklerinden� birinin
bilimsel� yayın� organıdır.� Türk
Kardiyoloji�Derneğine� üye� olan
tüm� kardiyologlara� ulaştırılır.
Türk� Kardiyoloji� Derneği’nin
web�sitesinde�dergide�çıkan�tüm
makaleler�1990�yılından��başla-
yarak� özetlerle,� 2000� yılından
başlayarak�tam�metin�olarak�er-
işime�açıktır.
2008� yılından� başlayarak

dergimizde� Türkçe� yayınlanan
makalelerin� tam�metin� İngilizce
çevirileri�de�yapılarak�webe�kon-
maktadır,�bu�sayede�derginin�u-
luslararası� okurlarının� da� artışı
sağlanmıştır.� Yurt� içinden� ve
dışından�tüm�hekimler�dergideki
tüm� makalelere� ulaşabilmekte-
dirler.�Yayına�başladığından�beri
sürdürdüğü� bilimsel� çizgisi� ne-
deniyle� ülkemizdeki� en� prestijli
bilim�dergilerinden�biridir.

� TKD Arşivi’nin Index
Medicus’a girmesi, hangi süreç
sonunda gerçekleşti? Koşullar
nelerdi?
TKD�Arşivi�2008�yılı�başından

başlayarak� İndex� Medicus
dizininde�yer�almaya�başlamıştır.
Bu� başarımız� araştırma-
cılarımızın�dergimize�olan�ilgisini
daha� da� artırmıştır.� İndex
Medicus� dizinine� girmek
dergimizin�önemli�amaçlarından
biriydi,� önceki� yayın� kurulları
dönemindeki�bir�kaç�başvuru�ve
yayın� kurulumuz� dönemindeki
bir� başvurumuz� kabul
edilmemişti.�Önceki�ve�halihazır-
daki� yönetim� kurullarımızın,
başta� başkanlarımız� Prof.� Dr.
Ali�Oto�ve�Prof.�Dr.�Çetin�Erol,
genel� sekreterlerimiz� Prof.� Dr.
Oktay�Ergene�ve�Prof.�Dr.Ömer
Kozan’ın� dergimize� sağladıkları
büyük� destek� başarımızın
arkasındaki� çok� önemli� neden-
lerden�biridir.�Dergimizin�önceki
yayın� kurullarının,� uzun� süre
dergimizin�editörlüğünü�sürdür-
müş� olan� hocamız� Prof..� Dr.
Altan�Onat’ın�dergimizi�getirmiş
olduğu�nokta�bizim�bu�başarıya

ulaşmamızı� kolaylaştırmıştır.
Yayın� kurulumuzun� göreve
geldiği� süreden� başlayarak� bir-
likte� çalışmayı� seçtiği� Ekin
Yayıncılık,� Hasan� May’ın
başkanlığında� yürüttüğü� yayın
koordinasyonu�ve�titiz�redaksiy-
on� hizmetleriyle� dergimizin
niteliğinin� artmasına� ve� İndex
Medicus� dizinine� girmemizde
çok�önemli�pay�sahibi�olmuştır.
Dergimizi� bir� çök� yayından
ayıran� önemli� özelliklerinden
birinin�burada�yattığına�inanıyo-
rum.�Dergimize�yayınlarını�gön-
deren� araştırmacılar� ve� bunları
büyük� bir� özveriyle� değer-
lendiren� hakemlerimiz� olmasa
zaten�dergimiz�olmazdı.

� Index Medicus ve Pubmed
işlevini ve itibarını neye borçlu?

İndex�medicus�halen�en�popu-
lar,� en� sık� taranan� tıp� yayın
dizinidir�ve�itibarını�seçim�ölçüt-
lerine� borçludur.� Değer-
lendirmeleri� yansız� olmaya
çalışsa� da� elbette� kusursuz
değildir.� Dergimizin� çok� daha
once� bu� dizinde� yer� alması
gerektiği�düşüncesindeyim.

�Tıp yazımında dil konusu
hakkında yaklaşımınız nedir? İn-
gilizce ve Türkçe dengesi nasıl
kurulmalı? 

Tıp�dili�önemli�sorunlarımız-
dan�biri.�Bilimi�üreten�ülke�ol-
madıkça�bilimi�üreten�ülkenin
dilinden� sözcükler� kullanmak
kaçınılmaz� oluyor.� Mümkün
olduğu� kadar� Türkçesi� bulu-
nan� sözcükleri� kullanmayı
özendirmeye� çalışıyoruz.� Bu
konuda� derneğimizin� öner-
isiyle� Prof.� Dr.� Esmeray
Acartürk� ile� birlikte
derlediğimiz�yazım�kılavuzunu
örnek�alıyoruz.�

�TDK Arşivi’nde mevcut uygula-
ma ve gelecek planlarınız neler?
TDK� Arşivi’nin� SCI� dizinine

girmesini�sağlamak�bundan�son-
raki� hedefimiz.� Daha� sonraki
hedeflerimiz� arasında� dergimizi
impact�faktörü�olan�bir�dergi�ha-
line� getirmek� var.� Halen
dergimiz�yılda�8�sayı�yayınlanıy-
or,� makale� akışının� artmasıyla
bu�rakamı�artırmak�istiyoruz.�

TKD Arşivi’nin 2005 yılından bu yana editörlüğünü yürüten
Prof. Dr. Vedat Sansoy,  sorularımızı yanıtladı.

TKD’nin bilimsel dergisinden büyük atakAile hekimleri öncelikli hedefimiz

Yeterlilik Sınavları
Tarih:�26�Ekim�2008

Saat�:09.30
4.�Bilgi�Yeterlilik�(Yazılı)�Sınavı:�BABİL

SALONU
10.�Beceri�Yeterlilik�(Sözlü)�Sınavı:

KEOPS�SALONU
Kayıt�koşulları�TKD�web�sitesinden

(www.tkd.org.tr/tkyk)�veya
TKD�standından�ulaşabilirsiniz.�

TKD Arşivi Bilimsel Danışma Kurulu
Toplantısı

24.�Ulusal�Kardiyoloji�Kongresi
26�Ekim�2008-10-25
Yer:�BABİL�SALONU

Saat:�07oo�–�0830�(Kahvaltılı)

3. Genel Kurul ve 2. Seçimler

26 Ekim 2008
Saat 19.00-19.45’te

Salon 3’te

AJANDA

TKD Arşivi Index
Medicus’ta

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi

Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş
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TKD� standında� üyelerimize
dinlenme�ve� e-postalarını� kont-
rol�etme�olanağının�yanı�sıra�zi-
yaretçilerimize� ilk� kez� Ulusal
Kardiyoloji� Kongremizin� İngi-
lizce�Program�Kitabı�ve�6.�Türk
Dünyası� Kardiyoloji� Kongresi
posteri�de�sunuldu.�Kongrede�en
çok�ilgi�gören�dernek�standı�ol-
mamızda� standımızın� yeri� ve
düzenlenişi�kadar�bu�hazırlıkla-
rın� ve� baklava� ikramımızın� da
önemli�rolü�oldu.�
2008� Avrupa� Kardiyoloji

Kongresi�TKD’nin�uluslar�arası
temsil�gücünün�yükseldiği�bir�et-
kinlik� olarak� dikkat� çekti.
Bunun� önemli� bir� yanını,
ESC’nin� seçimle� gelinen� çeşitli
konumlarına�ilk�kez�çok�sayıda
üyemizin� erişmesi� oluşturdu.
Benim�ESC�Aday�Belirleme�Ku-
rulu� üyeliğine� seçilmemin� yanı
sıra� Başkan� Yardımcımız� Prof.
Dr.�Lale�Tokgözoğlu�Ateroskle-

roz�ÇG�Başkanlığına,�Prof.�Dr.
Serap�Erdine�Hipertansiyon�ÇG
Başkanlığına,�Prof.�Dr.�Öztekin
Oto� ESC� Erişkin� Konjenital
Kalp� Hastalığı� ÇG� Saymanlığı
ve�Kardiyovasküler�Cerrahi�ÇG
Yönetim�Kurulu�Üyeliğine,�Prof.
Dr.�Esmeray�Acartürk� ise�Kalp
Kapak� Hastalıkları� ÇG� Yöne-

tim�Kurulu�Üyeliğine� seçildiler.
KV� Hemşirelik,� Teknisyenlik
ÇG�Başkanımız�Doç.�Dr.�Fisun
Şenuzun� daha� önce� yapılan� se-
çimde� ESC’nin� KV� Hemşirelik
ve� İlgili� Meslekler� Konseyi
(CCNAP)�Yönetim�Kurulu�Üye-
liğine� seçilmişti.� Eski� Başkanla-
rımızdan�Prof.�Dr.�Ali�Oto’nun

UEMS’de� EBSC’yi� temsil� gör-
evinin� yanı� sıra� EHRA� Ulusal
Derneklerle� İlişkiler� Komitesi
Üyeliği,� Prof.�Dr.� Bülent�Göre-
nek’in� EHRA� Eğitim� Komitesi
Üyeliği� TKD’nin� uluslar� arası
temsil� gücünü� yükselten� öteki
gelişmeler.� Dikkat� çekici� bir
konu� da,� Avrupa� Ateroskleroz
Derneği� Genel� Sekreterliğini
sürdüren�ve�önümüzdeki�dönem
Başkan�Yardımcılığına�seçilecek
olan� Prof.� Dr.� Lale� Tokgözoğ-
lu’nun,� EAS� Yönetim� Kuru-
lu’nda�görevi�sürerken�ESC�Ate-
roskleroz�ÇG�Başkanlığına�seçi-
len� ilk� kardiyolog� olması.� Bu
temsil�görevlerinin�öteki�dernek-
ler�ve�çalışma�gruplarının�yöne-
tim�kurulları�ile�komite�üyelikle-
rine�aday�olacak�başka�üyeleri-
miz�tarafından�daha�da�çoğaltı-
lıp� yükseltilmesini� bekliyoruz.
Bu� yıl� katılanlarla� birlikte� 114
üyemiz�FESC�unvanına�sahip.

Münih’te 30 Ağustos – 3 Eylül 2008’de yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi’ne iki standla ka-
tılan 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. 

En fazla
ziyaretçi alan
ulusal stand

ESC Münih Kongresi’nde
TKD’nin profili yükseldi

Kamuya yararlı bilimsel 
uzmanlık derneğiyiz

TDKB 6. Kongresi’ni
Aşkabat’ta yapacak

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. 

Kardiyoloji�alanında�yurtdışın-
dan�hasta�gelişini�sağlayacak.�Bu-
raya�oldukça�elit�insanlar�geliyor
ki,�bu�da�ülkemizi�tanıtmak�anla-
mına� geliyor.� Politik� ve� maddi
getirisi�var.�Kongre�geliri�diye�bir
kalem�var.�4-5�bin�kişinin�İstan-
bul’da� konaklamasını� düşünün,
oldukça�iyi�bir�getiri�sağlayacak-
tır.�Tabii�hedefimiz,�bu�sayıyı�8-
10� bin� kişiye� çıkartmaktır.� Bu
arada�ilk�kez�İstanbul’da�kongre
yapıyoruz.� Bu� kongrede� verdiği
destekten�dolayı�İstanbul�Büyük-
şehir� Belediyesi’ne� çok� teşekkür
ediyoruz.�

� 24. Kongre hangi özelliğiyle
anılacak? Öne çıkan ve “ilk” kez
gündeme gelen konular neler?

Bilimsel� özellikleriyle� anıla-
caktır.�Günlük�pratik�kardiyolo-
ji� uygulamalarını� ilave� ettik.
Kardiyoloji�hastalarıyla�karşılaş-
tıkları� zaman� pratik� yaklaşım-
lar,�hemen�kullanabilecekleri�ta-
rama�ve�tedavi�yöntemlerini�ele
alacağız.�

Diğer�taraftan�akademik�tartış-
malar�da�devam�ediyor.�Ayrıca,
şunları�sayaviliriz:�Yeni�stand�dü-
zenimiz�var,�14�yabancı�kardiyo-
loji�derneği�katılıyor.�

� Önümüzdeki 4 yılda TKD’nin
önündeki görevler neler? Hedef-
ler neler olmalı?

En�önemli�hedefi�olan�bilimsel-
lik�hedefinden�hiç�şaşmayız.�Hem
üyelerimiz�hem�devletle� ilişkiler-
de,� kalp� hastalıkları� ve� koruma
yöntemleri�hakkında�bilgi�aktar-
ma�faaliyetini�sürdüreceğiz.�Sağ-
lık� Bakanlığıyla� ilişkileri� güçlen-
direrek,� halka� yönelik� kampan-
yalarla�insanlara�daha�yaygın�ve
etkin� ulaşabilmeye� çalışacağız.
Sadece� dernek� olarak� sorunları
çözmeye�gücünüz�yetmez,�siyasal
erk�ile�kamuoyunu�daha�iyi�bilin-
çlendirmek,�medyadaki�bilgi�kir-
liliğine�son�vermek�için�çalışaca-
ğız.��Sağlık�bilgileri�ahbap-çavuş
ilişkisiyle� yürütülüyor� ve� ağzı
olan�konuşuyor.�Herşeyin�dokto-
ru, her� şeyden� haberdar!� Böyle

bir� şey� yoktur.� Günümüzde� tek
bir� ihtisasın� bile� verilebildiği� bir
konuda,�yetersiz�bilgiye�sahip�in-
sanlar� ahkam� kesmemeli.
TKD’nin� bir� misyonu� da� işte
budur:�Her�zaman�bilgi�veririz,�o
konunun� ehli� olan� doğru� kişiye

yönlendiririz.� Derneğimizin� böl-
gemizde� önemli� bir� güç� olması
için� elimizden� geleni� yapacağız.
TKD� kişilerin� derneği� değildir.
TKD,� kamu� derneğidir.� Benim
kadar�sizin�de�hakkınız�var.�Her
türlü� denetime� açıktır.� Siz� gelip
“ben� bu� derneği� görmek� istiyo-
rum”�diyebilirsiniz.�Hiçbir�şekil-
de�“hayır”�yanıtını�almazsınız.�

Son�bir�yılın�3�önemli�etkin-
liği� de,� TKD’nin� süreç� içinde
misyonuna� eklenen� dost� ve
kardeş� ülke� kardiyoloji� der-
neklerinin�çalışmalarına�destek
olma� ve� ortak� toplantılar� dü-
zenleme� kapsamındaki� Bakü,
Mostar� ve� Tiflis� programları-
mızdı.�3-4�Kasım�2007�Bakü,
23-24� Nisan� Mostar� ve� 1-2
Haziran�Tiflis�ortak�oturumla-
rımıza�çok�sayıda�Azeri,�Bos-
nalı� ve� Gürcü� meslektaşımız
katıldı.
Türkmenistan’ın� başkenti

Aşkabat’ta� 8-10� Kasım� 2008
tarihleri�arasında�gerçekleştiri-
lecek� olan� 6.� Türk� Dünyası
Kardiyoloji� Kongresi’nin� ha-
zırlıkları� tamamlanmak�üzere.
Azerbaycan,� Kazakistan,� Kır-
gızistan,�Özbekistan,�Türkme-
nistan� ve� Türkiye’den� önder
kardiyologların� konuşmaları-
nın� yanı� sıra,� bu� ülkelerden
çok�sayıda�bildiri�de�toplantıda
sunulacak.�

Kongre�Başkanı�ve�Türkme-
nistan� Kardiyologlar� Birliği
Başkanı� Prof.� Dr.� Begenç
Hummedov�Annayev,�bu�kon-
greye�Türkmenistan�Sağlık�Ba-
kanı�Prof.�Dr.�Ata�Serdarov’un
da� büyük� önem� verdiğini� ve
kongre�paralelinde�Türkmenis-
tan’ın� en� büyük� tıp� sergisinin
de�düzenleneceğini�bildirdi.�

Otel lobilerinden büyük
organizasyon merkezinde

firmalarımızı toplamak, sadece
bilimsel aktivitelere katkı

sağlayabilecekleri etkinliklere izin
veriyoruz. Dağıtılan her şey bilim-

sel içerikli olacak.
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