
TKD Arşivi toplantısı
“Tümüyle� İngilizce� derginin

web’den�yayını�ve� Index�Medicus’a

girmek”� hedeflerine� 2008� yılında

erişildi.�Yeni�hedef:��SCI’ye�girmek.

TKD Araştırması
TKD�Başkanı�Prof.�Dr.�Çetin�Erol

ve�YK�üyesi� Prof.�Dr.�Muzaffer�De-

ğertekin�HAPPY�Çalışması’nın�ilk�so-

nuçlarını�bugün�açıklayacaklar.

Türk-Alman kardiyologları
TKD-Alman�Kardiyoloji�Derneği�ortak

oturumu�yapıldı.�“Kardiyak�yoğun�bakım

hastalarına�yaklaşım”�konulu�oturumu�iki

derneğin�başkanları�yönetti.�

HDL’yi yükseltmek
de çok önemli
24.� Ulusal� Kardiyoloji

Kongresi’nin� ikinci� gü-
nünde� konuşan� Hacette-
pe�Üniversitesi�Tıp�Fakül-
tesi�Kardiyoloji�Anabilim
Dalı�Öğretim�Üyesi�Prof.
Dr.� Lale� Tokgözoğlu,
ARIC� Çalışması’nın� so-
nuçlarının� düşük� HDL
kolestrolün� yüksek� LDL
kolestrolle� benzer� riskler
yarattığını�ortaya�çıkardı-
ğını�kaydetti.�

�Sayfa 3

Amaç, bilgi ve 
deneyimleri 
paylaşmak
TKD� Kapak� Hastalık-

ları� Çalışma� Grubu� Baş-
kanı� Prof.� Dr.� Esmeray
Acartürk,�grubun�çalışma
ilkeleri� ve� yaklaşımları
konusunda� şu� bilgileri
verdi.�
“Grubumuzda� Prof.

Dr.� Aylin� Yıldırır,� Doç.
Dr.�Leyla�Elif�Sade,�Doç.
Dr.� Recep� Demirbağ� ve
Doç.�Dr.�Mustafa�Aydın
bulunuyor.�Kapak�hasta-
lıkları� konusunda� toplu-
ma�bilgilendirmeye�yöne-
lik� katkıda� bulunmayı
görev�sayıyoruz.�

�Sayfa 2

“Öncelik interaktif 
çalışmalarda” 
Girişimsel� Kardiyoloji

Çalışma� Grubu� olarak
24.� Ulusal� Kardiyoloji
Kongresi’ne�önemli�çalış-
malar� yaparak� hazırla-
dıklarını� söyleyen� İnönü
Üniversitesi�Tıp�Fakültesi
Kardiyoloji� Ana� Bilim
Dalı� öğretim� üyesi� Prof.
Dr.� Ramazan� Özdemir,
“Kongrede�invaziv�kardi-
yoloji�alanındaki�gelişme-
leri� aktarmanın� yanında,
yeni�yetişen�kardiyologla-
ra�deneyimlerimizi�aktar-
mayı�hedefliyoruz.�

�Sayfa 2

Yeterlilik belgeli 
kardiyolog sayısı 500’ü aştı

Beceri�Değerlendirme�Sınavı’nda�başarılı�olan�hekimler:
Dr.� Harun� Kılıç,� Dr.� Yeşim� Hoşcan,� Dr.� Birol� Say,� Dr.

Taner�Ulus,�Dr.�Hüseyin�Aksu,�Dr.�Hülya�Çiçekçioğlu,�Dr.�Ni-
lüfer�Ekşi�Duran,�Dr.�Bahar�Pirat,�Dr.�Muhammed�Şentürk,
Dr.�Ela�Kavlak,�Dr.�Hüseyin�Bozbaş,�Dr.�Aysel�Aydın�Kader-
li,�Dr.�Nurten�Sayar,�Dr.�Diyar�Köprülü�ve�Dr.�Özgül�Uçar
Türk�Kardiyoloji�Yeterlilik�Kurulu� 4.� Bilgi�Değerlendirme

Sınavı’nda�başarılı�olan�hekimler:
Dr.�Duhan�Fatih,�Dr.�Ali�Timuçin�Altın,�Dr.�Serkan�Saygı,
Dr.�Emin�Aloğlu,�Dr.�Nihat�Kalay,�Dr.�Öykü�Gülmez,�Dr.
Hale�Ünal�Aksu,�Dr.�Uygar�Çağdaş�Yüksel,�Dr.�Serkan�Yük-

sel,�Dr.�Beğenç�Taşcanov,�Dr.�Erkan�Köklü,
Dr.�Aziz�Karabulut.

Türk�Kardiyoloji�Yeterlik�Ku-
rulu�(TKYK),�2004�yılında�aktif
olarak� göreve� başladı.� Kurulun
ilk� başkanlığını� 4� yıl� süreyle� İÜ
Tıp� Fakültesi� önceki� Dekanı
Prof.�Dr.� Faruk�Erzengin� yürüt-
tü.� Prof.� Dr.� Erzengin,� Yeterlik
Kurulu’nun�kuruluş�gerekçesi�ve
hedeflerini�açıkladı.
Amaç,� kardiyolojide� yeterlilik

dediğimiz� seviye� kontrolü� yap-
mak,�bu�konuda�TTB�ile�işbirliği-
ni� yürütmek,� Avrupa� kardiyoloji
sistemiyle� uyumu� sağlamak,� sü-
rekli�eğitimi�denetlemek,�çekirdek

eğitim�müfredatını�oluşturmak�ve
AB�ile�eşgüdümlü�çalışmak.�Seviye
sınavları,� iki�kademede�oluyor:�3
saat� süren� teorik� sınav� TUS’dan
bile� ağır.� Buradan�%70� üzerinde
puan�alanlar�başarılı�olarak�kabul
ediliyorlar.� Her� yıl� ortalama
%80-90� başarı� elde� edildi.�Gide-
rek�katılım�da�arttı.�Ayrıca,�bu�sı-
navı�kazananlara,�bir�sonraki�yıl,
uygulamalı�sınav�yapıyoruz.�O�sı-
navı�da�kazananlar,�yeterlilik�bel-
gesini� alıyorlar.� Yeterlilik� belgesi
alındığı� zaman,� hekim� ESC’nin
(Avrupa�Kardiyoloji�Derneği)�fel-

low�üyeliğini�elde�ediyor.�Yine�bu
belge� alındığı� zaman,� doçentlik
dosyasına�koyduğunda�desteği�de
oluyor.�Biz,�ESC’nin��yeterlilik�ku-
rulu� ile� birlikte� çalışıyoruz.� Bu-
nunla� birlikte� TTB’nin� uzmanlık

dernekleri� koordinasyon� kurulu
(UDKK)� ve� Ulusal� Yeterlilik� Ku-
rulu�ile�de�uyum�içindeyiz.�
Türkiye’de� 48� anabilim� dalı

var,�20’yi� aşkını�bu� sistemi�baş-
lattı.�İdeali�40’ı�geçmesidir.�

TKYK ilk başkanı Prof. Dr. Faruk Erzengin:

Amaç: ESC ve AB ile eşgüdümlü çalışmak

15 hekimden 13’ü yeterlilik sınavı kazandı. Geçen sene girip de teorik sınavı geçmiş olan 15 heki-
min ise tamamı yeterlilik belgelerini aldı. 

Sınavda uygulamaya yönelik
bilgiyi ölçtük
TKD�Bilim�Kurulu�Başkanı�Prof.�Dr.

Oktay�Ergene,�dün�yapılan�yeterlilik�sı-
navında�gerçekleşen�yenilikçi�bir�uygu-
lamaya� özellikle� dikkat� çekti.� Eski� sı-
navdakilere� göre� “farklı”� olan� bu� uy-
gulama�hakkında�Prof.�Dr.�Oktay�Er-
gene’nin�verdiği�bilgi�şöyle:�“Son�iki�se-
ferdir� yeterlilik� sınavımızı� biraz� daha
geliştirdik.� Önceki� sınavlardan� farklı
olarak,� sorularımızı�hazırlanan�görün-
tüler� üzerinden� yönelttik.� Özellikle
ekokardiyografik� ve� anjiyografik� gö-
rüntüler�üzerinden�soru�yöneltmek�yo-
luyla,�sınava�girenlerin�uygulamayla�ilgili�bilgilerini�sınamış�olduk.
Böylece�sınav�uygulamaya�yönelik�hale�getirilmiş�oldu.��

TKYK’nın yeni 
Yürütme Kurulu belirlendi
Türk� Kardiyoloji� Yeterlilik� Kurulu� 2.

Yürütme� Kurulu� dün� akşam� toplanan
Genel� Kurul’da� seçildi.� TKYK� Başkanı
Prof.�Dr.�Faruk�Erzengin’in�sunduğu�ilk�4
yılın�çalışma�raporundan�sonra�TKYK’nın
ikinci�dönem�kurullarının�seçimine�geçildi.
Genel�Kurul’a�katılan�üyelerin�oybirliğiyle
seçilen�Yürütme�Kurulu,�şu�isimlerden�olu-
şuyor:�
Prof.�Dr.�Nail�Çağlar,�Prof.�Dr.�Haldun

Müderrisoğlu,� Prof.� Dr.� Cemal� Tuncer,
Prof.�Dr.�Armağan�Altun,�Prof.�Dr.�Vedat
Sansoy,�Prof.�Dr.�Murat�Ersanlı,� Prof.�Dr.
Seçkin� Pehlivanoğlu,� Doç.� Dr.� Ahmet
Narin,�Doç.�Dr.�Aylin�Yıldırır�ve�Doç.�Dr.�Elif�Sade.�
Doç.�Dr.�Mustafa�Kemal�Erol�da�TKD�Yönetim�Kurulu’nun�Ye-

terlilik�Yürütme�Kurulu’ndaki�temsilcisi�olarak�görev�yapacak.��
TKYK’nın�İç�Denetleme�Kurulu�üyeliklerine�ise,�yine�oybirliğiy-

le;�Prof.�Dr.�Necmi�Değer,�Prof.�Dr.�Necip�Alp�ve�Prof.�Dr.�Mu-
harrem�Güldal�seçildiler.�

TKYK Başkanı 
Prof. Dr. Nail Çağlar.
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Girişimsel� Kardiyoloji� Ça-
lışma�Grubu�olarak�24.�Ulusal
Kardiyoloji� Kongresi’ne
önemli�çalışmalar�yaparak�ha-
zırladıklarını� söyleyen� İnönü
Üniversitesi�Tıp�Fakültesi�Kar-
diyoloji� Ana� Bilim�Dalı� öğre-
tim� üyesi� Prof.� Dr.� Ramazan
Özdemir,� “Kongrede� invaziv
kardiyoloji� alanındaki� geliş-
meleri� aktarmanın� yanında,
yeni�yetişen�kardiyologlara�de-
neyimlerimizi� aktarmayı� he-
defliyoruz.� Kongrenin� son
günü�iki�görsel�interaktif�kur-
sumuz�daha�olacak.�Kurslarda
olumlu� ve� olumsuz�bütün�ör-
nekleri�dengeli�olarak�bire�bir
aktarmak�istiyoruz”�dedi.�
Kongre� programında� giri-

şimsel� kardiyoloji� alanında
birçok�kurs�ve�seminer�yer�al-
dığını�söyleyen�Prof.�Dr.�Öz-
demir,� şu� bilgileri� verdi:
‘Kurslarımızı� özellikle� inte-
raktif� konsepte� göre� hazırla-
dık.� Hekim� arkadaşlarımıza
özellikle�karar�verme�süreçle-
riyle�ilgili�deneyimlerimizi�ak-
tarmak� istiyoruz.� Bunun� ya-
nında� invaziv� girişimler� sıra-
sında� ortaya� çıkabilecek� so-
runlar� ve� komplikasyonlarla
ilgili� olarak� ortak� çalışmalar
yapacağız.� Bu� çalışmalar� ya-
pılırken� özellikle� sık� yapılan

hatalarla�ilgili�olarak�hazırla-
dığımız� sunumları� canlı� ope-
rasyonlar�eşliğinde� tartışarak
değerlendireceğiz� ve� özellikle
vakalar� üzerinden� kapsamlı
tartışmalar� yapmayı� hedefli-
yoruz.�Burada�hazırladığımız
kurslarımıza� katılacak� arka-
daşlarımıza� sadece� “kitabi”
bilgiler� değil,� pratik� bilgiler
ve� deneyimlerimizi� de� aktar-
mak�amacındayız.�Bu�sunum-
lar� özellikle� geçmişte� hangi
durumlarda�ne�tür�hatalar�ya-
pabildiğimizi� göstermesi� açı-
sından�çok�öğretici�olacaktır.’
Kurs�programlarını�olabildi-

ğince�kapsamlı�şekilde�hazırla-
maya�çalıştıklarını�dile�getiren
Prof.� Dr.� Özdemir,� “Böylece
hem�genç�arkadaşlarımızın�ka-
tılımını�artırmak,�hem�de�daha

nitelikli� katkı� sunmak� istiyo-
ruz.� Bu� çalışmalarımızı� önü-
müzdeki� dönemde� daha� da
kapsamlı�hale�getirmeyi�planlı-
yoruz.�Bu�kongrenin�ardından,
Haziran� ayında� İzmir’de�Giri-
şimsel� Kardiyoloji� Kongresi
yapmayı� planlıyoruz.� Bu� yıl
genel�konuların� �ötesine�geçip
vaka� çalışmalarına� öncelik
vermek� arzusundayız.� Katılan
konuşmacılardan� da� olabildi-
ğince�kendi�vakalarını�interak-
tif�olarak�sunmalarını�bekliyo-
ruz.� Ayrıca,� her� günün� vaka
birincilerine� de� ödül� vermeyi
düşünüyoruz.�Bu�yıl�yine�yurt-
dışı� katılımlarına� da� büyük
önem�veriyoruz.�Bu�amaç�doğ-
rultusunda� yabancı� dernekler-
le� yoğun� görüşmelerimiz
devam�ediyor”�diye�konuştu.�

TKD� Kapak� Hastalıkları
Çalışma�Grubu�Başkanı�Prof.
Dr.� Esmeray� Acartürk,� gru-
bun�çalışma�ilkeleri�ve�yakla-
şımları�konusunda�şu�bilgileri
verdi.�
“Grubumuzda� Prof.� Dr.

Aylin�Yıldırır,�Doç.�Dr.�Leyla
Elif�Sade,�Doç.�Dr.�Recep�De-
mirbağ�ve�Doç.�Dr.�Mustafa
Aydın�bulunuyor.�Kapak�has-
talıkları� konusunda� hem� bi-
limsel�olarak�hem�de�toplumu
bilgilendirmeye� yönelik� kat-
kıda�bulunmayı�görev�sayıyo-
ruz.� Başlıca� çalışmalarımız
şunlar�olmuştur:�
1. Hastaları� aydınlatmak

amacı�ile�pıhtı�önler�ilaç�kul-
lananlar� için� bir� kılavuz� ha-
zırlanmıştır.�
2.�Hastalardan�gelen�soru-

lar�internet�aracılığı�ile�yanıt-
lanmakta,� sorunlarının�çözü-
mü� için� kendilerine� gerekli
önerilerde� bulunulmakta� ve
hastalar� bulundukları� yere
göre� çeşitli� merkezlere� yön-
lendirilmektedir.
3. Türkiye’de�kapak�hasta-

lıkları� konusunda� yapılmış
kapsamlı�bir�çalışma�olmadı-
ğı� dikkate� alınarak,� pek� çok
merkezi�içine�alacak�bir�tara-

ma� çalışması� için� protokol
oluşturulmuştur.� Çalışmanın
süresi�1�yıl�olarak�düşünülm-
üştür.� Protokol� yılbaşına
kadar�tüm�meslektaşlarımızın
bilgisine� sunulacaktır.� Çalış-
manın� sonuçları� bize� ülke-
mizdeki� �kapak�hastalıkları-
nın� sıklığı,� çeşitleri,� kompli-
kasyonları,� uygulanan� tedavi
yaklaşımları� ile� kılavuzlara
uyum�hakkında�bilgi�verecek-
tir.�Çalışma�2009�yılında�baş-
latılacaktır.�
4. Ocak� ayında� Şanlıur-

fa’da� bir� toplantı� düzenlene-
cek� ve� kapak� hastalıklarının
tanısı� ve� tedavisi� konusunda
eski� ve� yeni� bilgiler� gözden
geçirilecektir.� Öğretici� olgu

sunumlarına�da�yer�verilecek
bu� toplantıya� her� düzeydeki
meslektaşımızın� katılımını
bekliyoruz.
5. Toplantımızda� ve� çalış-

malarımızda� Türkçe� yazıma
ve� konuşmaya� özen� gösteril-
mesi�de�grubumuz�tarafından
vazgeçilmez�bir�gereklilik�ola-
rak�benimsenmiştir.��
Konuya� ilgi� duyan� tüm

meslektaşlarımızın� bize� katıl-
masını,�bilgi�ve�deneyimlerini
bizlerle� paylaşmasını� istiyo-
ruz.�Çalışmalarımızda�başarı-
lı�olmamızı�sağlayacak�öneri-
leri� bekliyor,� bütün� hekimle-
rin� Cumhuriyet� Bayramı’nı
kutluyor�ve�sevgilerimizi�ileti-
yoruz..

Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu 

“İnteraktif çalışmalara 
öncelik veriyoruz” 

İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. 
Ramazan Özdemir

Amaç: Bilgi ve deneyimleri paylaşmak

TKD�Erişkin�Konjenital�Kalp�Hastalıkları�Çalışma�Grubu
Başkanı�Prof.�Dr.�Serdar�Küçükoğlu,�çalışma�grubunun�faali-
yetleri� hakkında�bilgi� verdi.� 19-21�Eylül� 2008� tarihleri� ara-
sında�Çalışma�Grubu’nun�Bodrum’da�yaptığı�toplantıya�ilgi-
nin�oldukça� yüksek� ve� gerek�katılım�gerekse�bilimsel� seviye
bakımından� başarılı� bir� toplantı� olarak� anıldığını� kaydeden
Prof.� Dr.� Küçükoğlu,� Çalışma� Grubu� toplantısında� erişkin
hastalarla� uğraşan� Pediatrik� Kardiyoloji� Derneği� üyelerinin
çok�önemli�desteğini�aldıklarını�belirtti.��
Her�iki�disiplin�arasındaki�bilgi�alışverişinin�verimliliği�dik-

kate� alınarak� Erişkin� Konjenital� Kalp� Hastalıkları� Çalışma
Grubu’nun�24.�Kongre’deki�ilk�toplantısı,�yine�Pediatrik�Kar-
diyoloji�Derneği�ile�ortaklaşa�yapıldı.�Ortak�toplantıda�“Ko-
roner�Arter�Dışı�Girişimsel�Tedaviler:�Endikasyonları�ve�olgu-
larla�uygulama�prensipleri”�başlıklı��oturumda�ASD�kapatma,
VSD�kapatılması,�Aort�koarktasyonu�ve�PDA�kapatılması�gi-
rişimleri�tartışıldı.��
Prof.�Dr.�Öztekin�Oto�başkanlığında�yapılan�ikinci�toplan-

tıda�en�dikkat�çekici�kısım,�özellikle�Dr.�Sait�Alan’ın�“Gebelik
ve�konjenital�kalp�hastalıkları”�başlıklı�sunumunda�tartışılan
konjenital�hastalığı�olan�hastaların�gebelik�esnasında�karşılaş-
tığı�sorunlar�ve�uygulanması�gereken�doğum�yöntemiydi.
Toplantıda�Doç.�Dr.�Figen�Akalın�“Fallot�tetralojisi”,�Prof.

Dr.�Funda�Öztunç�“Büyük�damarların�transpozisyonu”,�Prof.
Dr.�Deniz�Oğuz�“Tek�ventrikül�ve�Fontan”�başlıklı�sunumla-
rını�dinleyicilerle�paylaştılar.���
Prof.�Dr.�Küçükoğlu,�pediatri�ve�diğer�disiplinlerle�ilişkiler

hakkında�şu�görüşleri�savundu:
“Erişkin� konjenital� kalp� hastalarının� erişkin� kardiyolog,

çocuk� kardiyologları� ve� kalp� cerrahları� tarafından� ortak� iz-
lenmesi�gerekir.�Bu�amaçla�merkezlerde�özel�erişkin�konjeni-
tal� kalp� hastalıkları� bölümü�kurulmalıdır� ve� buralarda� giri-
şimsel�işlemlerin�yapılmasına�yönelik�eğitimler�de�verilmelidir.
Ayrıca,�bu�merkezlerin�kurulmasında�da�Türk�Kardiyoloji�ile
Türk� Pediatri� ve�Türk�Kalp-Damar�Cerrahisi� dernekleri� or-
taklaşa�bir�politika�izlemelidir.”

“Erişkin konjenital kalp
hastalıkları için 
özel bölüm kurulmalı”

TKD Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ÇG Başkanı Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu ve 
aynı gruptan üye Doç. Dr. Sait Alan, TKD sekreteryasıyla birlikte. 



HAPPY Çalışması verileri

27�Ekim�2008

Saat�:�08.30

Salon 2

Prof.�Dr.�Muzaffer�Değerte
kin

“Türkiye’de�epidemiyolojik
�veri:�

HAPPY�Çalışması”

TKD - ATUDER Ortak Oturumu
27�Ekim�2008

Saat�:�08.30

Salon 4

TKD - Bosna Hersek Kardiyologları

Birliği Ortak Oturumu
27�Ekim�2008

Saat�:�10.30

Salon 4

SKYTÜRK CANLI YAYIN
Prof. Dr. Ömer Kozan

Saat: 10,00

TRT-2 “SAĞLIK OLSUN” 
CANLI YAYIN

Prof. Dr. Çetin Erol ve 
Prof. Dr. Muzaffer Değertekin:

HAPPY Çalışması’nın ilk sonuçları
Saat: 11.10

SKYTÜRK CANLI YAYIN
Doç. Dr. Fisun Şenuzun

Saat: 16.00

AJANDA
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24.� Ulusal� Kardiyoloji
Kongresi’nin� ikinci� gününde
konuşan�Hacettepe�Üniversi-
tesi�Tıp�Fakültesi�Kardiyoloji
Anabilim�Dalı�Öğretim�Üyesi
Prof.� Dr.� Lale� Tokgözoğlu,

ARIC�Çalışması’nın� sonuçla-
rının�düşük�HDL�kolestrolün
yüksek� LDL� kolestrolle� ben-
zer� riskler� yarattığını� ortaya
çıkardığını�kaydetti.�
Prof.�Dr.�Tokgözoğlu,�New

England� Journal� of� Medicine
Dergisi’nde� (NEJM)� 2007� yı-
lında� yayımlanan� bir� araştır-
manın� sonuçlarına� göre;�HDL
düzeyi� 37�mg’dan� düşük� olan
hastaların� 5� yıl� içinde� major
kardiyovasküler� olay� yaşama
riskinin�%�9�olarak�saptandığı-
nı� söyledi�ve�şu�bilgileri�verdi:
“Bu,�yüksek�risk�anlamına�gel-
mektedir� ve� HDL� yükseltici
yaşam� tarzı� modifikasyonun
ihmal�edilmemesi�gerekir.”
2008� verilerine� göre;� HDL

yükseltici� yaşam� tarzı�modifi-
kasyonlarının� içinde� egzersiz,
kilo�verme,�diyet�ve� sigaranın
bırakılmasının� öne� çıktığını
ifade� eden� Prof.� Dr.� Tokgö-
zoğlu,� HDL� kolestrolü� yük-
seltmenin� önemli� olduğunu,
ancak� HDL’nin� hangi� yolla
yükseltildiğinin� daha� önemli
olduğunu�sözlerine�ekledi.�Ya-
pılan� çalışmaların;� HDL� ko-
lestrolün� boyutunun� artışıyla
birlikte� koroner� olay� riskinin
de�arttığını�gösterdiğini�söyle-
yen� Prof.� Dr.� Tokgözoğlu,
HDL� kolestrol� fonksiyonları-
nın�iyi�değerlendirilmesinin�de
önem�taşıdığını�kaydetti.�
İnfeksiyonlar,� romatizmal

hastalıklar,� koroner� arter
hastalığı,� diyabet,� metabolik
sendrom,�obstruktif�uyku�ap-
nesi,�sigara�ve�yağlı�diyet�gibi
sistemik�inflamasyon�ve�oksi-
datif� stres� tablolarda;� proin-
flamatuvar� HDL’nin� LDL
oksidasyonu� ve� vasküler� in-
flamasyonu�uyardığının�bilin-
diğini� ifade� eden� Prof.� Dr.
Tokgözoğlu,� bu� etkilerin� de
anti�inflamatuvar�HDL�ile�ge-
riye�dönüştürülebileceği�bilgi-
sini�verdi.�Prof.�Dr.�Lale�Tok-
gözoğlu:� “Statinler,� diyet� ve
egzersizin� HDL’nin� inflama-
tuvar� indeksini� azalttığı� bili-
niyor.�Farmakolojik�tedavide
ise�akut�ve�kronik�dönem�te-
davi�öne�çıkıyor”�dedi.�

HDL’yi yükseltmek de çok önemli

HDL yükseltici tedaviler

Akut infüzyonel tedaviler (AKS)
•�Apo�A1�Milano�(ETC-216)
•�Apo�A1�içeren�sentetik��HDL�
•�Delipide�HDL�

Kronik tedavi:
•�Niasin,�statin,fibrat
•�Diğer�CETP�(JTT-705)
•�Potent�selektif�PPAR�a:��GFT�505�
•�LXR�antagonistleri�?
•�Apo�A1�mimetik�peptidler�(D-4F)�?
•�Gen�tedavisi
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Ege� Üniversitesi� Tıp� Fa-
kültesi�Kardiyoloji�AD�Öğre-
tim�Üyesi�Prof.�Dr.�Mustafa
Akın,�2004�yılından�bu�yana
TKD� Yönetim� Kurulu’na
bağlı�bir�alt�birim�olan�Basın
ve�Halkla� İlişkiler�Komisyo-
nu’nun�üyesi.�Yeni�dönemde
bu� görevine� “Diğer�Dernek-
lerle� İlişkiler� Komisyonu
Başkanlığı”�da�eklenen�Prof.
Dr.�Akın,� derneğin� basın� ve
halkla� ilişkiler� faaliyetlerini
ve�tanıtım�anlayışını�anlattı.��
Basın� ve� Halkla� İlişkiler

Komisyonu;� Tük� halkına
sağlık� hizmeti� ve� sağlık� ko-
nusunda,� TKD’nin� rehberli-
ğinde� bilgi� vermek� için� gör-
sel� ve� yazılı� medyayla� ileti-
şim� sağlar.� Örneğin,� Dünya
Kalp�Haftası,�Sigara�Öldürür
konulu�kampanyalara�baka-
lım.� Bu� kampanyalarda
medya� aracılığıyla,� uyarıcı
ve� bilgilendirici� mesajların
halka� duyurulmasında� ge-
rekli�hazırlıklar�yapar,�proje-
ler� üretir.� Gerektiğinde� gör-
sel� ve� basılı� medyada� prog-
ramlar� düzenler,� günlük� ve
medikal�basınla�sürekli� ileti-
şim�sağlar.�

Başarılı sonuçlar
gözleniyor…
“Sigara�Öldürür”�kampan-

yasında,� sigarayı� bıraktırma-
ya� ya� da� çocuklara� yönelik
olarak�hiç�başlatmamaya�teş-
vik� amacıyla� TV� programı
hazırlandı.�Bunun�için�profes-
yonel� destek� ve� hizmet� satın
alınarak�bir�reklam�kampan-
yası� hazırlandı.� Ayrıca,� tele-
vizyon� için� özel� hazırlanan
15’er� dakikalık� programlar-
da,�TKD�üyesi�öğretim�üyele-

ri� halktan� gelen� soruları� ya-
nıtlıyorlar.�Kalp�sağlığı�konu-
sunda� korunma� programları
organize�ediliyor.
Burada� asıl� amaç;� Türk

halkını� eğitmek,� koruyucu
sağlık�hizmetlerini� en� iyi� şe-
kilde� sunmak� üzere� günlük
ve� medikal� basınla� işbirliği
yapmak� ki;� bu� da� TKD’nin
misyonu� içinde� yer� alır.� Ba-
sınla� ilişkilerimizi� işte� bu
misyon� çerçevesinde� sürdü-
rüyoruz.��
“Reklam� tarzı�kampanya-

lar�ne�kadar�etkili”�sorusuna
gelince,� örneğin� sigaraya
karşı�yürütülen�reklamı� izle-
yenlerin�çok�etkilendiklerini,
özellikle�çocukların�ebeveyn-
lerine�bu�konuda�baskı�yap-
tığını� geri� dönüşlerden� bili-
yoruz.�Sadece�sigara�konusu
değil,� yüksek� kolesterolden
korunma�ya�da�“kan�basıncı-
nı�ölçtürünüz”�gibi�mesajlar
da�benzer�şekilde�çok�önemli
mesajlar.�Halkı�egzersize�yö-
neltmek,� koruyucu� hizmet-
lerden� yararlanmalarını� sağ-
lamak�ve�sağlık�kontrollerin-
den�geçmelerini�teşvik�etmek
gibi�hedeflerimiz�var.�

Diğer derneklerle ilişkiler
Yurt�dışı�ve�yurt�içinde�iliş-

ki� içinde�olduğumuz�dernek-
ler�var.�Avrupa�ülkelerinde�ve
Bosna-Hersek,� Türki� Cum-
huriyetleri� gibi� bölgemizde
yer�alan�komşu�ülkelerin�kar-
diyoloji�dernekleriyle�sıkı�iliş-
kilerimiz�var.
Ülkemizdeyse,�Kalp�Damar

Cerrahisi,�Pediatrik�Kardiyo-
loji,� Nefroloji,� Hipertansi-
yonla�Mücadele,�Gastroente-
roloji�ve�Acil�Tıp�dernekleriy-
le� ortak� toplantılar,� paneller
düzenliyoruz;� bilgi� alışveri-
şinde� bulunuyoruz� ve� ulusal
kongrelerde� ortak� sempoz-
yumlar� düzenliyoruz.� Örne-
ğin� bu� kongremizde,� Pediat-
rik� Kardiyoloji� Derneği� ile
ortak� oturum,� Türk� Kalp
Damar� Cerrahisi� derneği� ile
ortak� toplantı� düzenlendi.
TKD,� yalnız� kendi� içinde
değil,� diğer� derneklerle� de
ortak� bilimsel� iletişim� sağla-
yan�ulusal�ve�kurumsallaşmış
bir�dernektir.�

Prof. Dr. Mustafa Akın

TKD basınla 
sürekli iletişim sağlar!

Asıl amaç; Türk halkını
eğitmek, koruyucu sağlık
hizmetlerini en iyi şekilde
sunmak ve medikal basınla
işbirliği. Bu da TKD’nin
misyonu içinde yer alır.
Basınla ilişkilerimizi bu
misyon çerçevesinde
sürdürüyoruz. 
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Skytürk’te dün…
24.�Kongre�boyunca�her�gün�yapılan�televizyon�canlı�bağ-

lantıları�dün�de�gerçekleşti.�Yayının�öğleden�sonra�yapılan
üçüncü�kuşağında�TKD�Genel�Müdürü�Ahmet�Ünver�ve�Av-
rupa�Kardiyoloji�Derneği�Ulusal�Dernekler�Sorumlusu�İsa-
belle�Collin�konuk�oldular.�Ünver,�ve�Collin,�Türk�Kardi-
yoloji�Derneği�ile�Avrupa�Kardiyoloji�Derneği�(ESC)�arasın-
daki� iletişim�konusunu�ele�aldılar�ve� iki�kurum�arasındaki
ilişki�hakkında�bilgi�verdiler.�
Canlı� televizyon�yayınının� sabah�kuşağına�katılan�TKD

Başkan�Yardımcısı�Prof.�Dr.�Lale�Tokgözoğlu,�kadınlarda
kalp� hastalıkları� konusunu� işledi.� Öğlen� kuşağında� ise,
TKD�Yönetim�Kurulu�üyesi�Prof.�Dr.�Muzaffer�Değertekin
TKD’nin�araştırma�projeleri�hakkında�bilgi�verdi.�

Sağlık� alanında� uzun� dö-
nemli�projelerin�başarıya�ula-
şabilmesi� için� kurumsal� de-
vamlılığın�vazgeçilmez�öneme
sahip� olduğunu� söyleyen
TKD� Gelecek� Başkanı� ve
Bilim� Kurulu� Başkanı� Prof.
Dr.�Oktay�Ergene,�“Ülkemiz-
deki�en�köklü�kurumlarından
biri�olan�TKD,�yeni�yapısıyla
başarılı�projelerinin�devamını
sağlayacaktır”�dedi.

Yeni yapılanma
Türk� Kardiyoloji� Derne-

ği’nin�yeni�dönem�için�seçilmiş
başkanı�olan�Prof.�Dr.�Oktay
Ergene,�2010�yılından�itibaren
TKD�Başkanı�olarak�görev�ya-
pacak.� Prof.� Dr.� Ergene� ile
TKD’nin� yapısı� ve� yeni� dö-
nemdeki� projeleri� üzerine� ko-
nuştuk.�Geçtiğimiz�dönemden
beri� seçilmiş� başkanlık� siste-
mine� geçtiklerini� ve� bunun
TKD’nin� kurumsal� kimliği
açısından�büyük�bir�önem�ta-
şıdığını�söyleyen�Prof.�Dr.�Er-
gene,� “Bu� yapıyı� Türkiye’de
ilk� kez� TKD� uyguluyor.� Bu
konuda�da�sivil� toplum�kuru-

luşlarına�öncü�olduk.�Yeni�ya-
pıya� geçmemizdeki� en� temel
nedenlerden� birisi� sistemdeki
devamlılığı� sağlamaktır.� Ben
iki�yıldır�TKD�Yönetim�Kuru-
lu� içinde� seçilmiş� başkan�ola-
rak�bulunuyorum.�Bu�durum,
başkanlığa� hazırlanmak� için
çok� önemli� fırsat� sunuyor.
Böylece� yürütülen� projelerde
devamlılık� sağlanması� müm-
kün� hale� gelebiliyor.� Bu� çok
önemli� bir� gelişme,� çünkü
önemli� projeleri� iki� yıl� içinde
başarmak� pek� kolay� değil.
Dolayısıyla�seçilecek�başkanın
bu� göreve� mevcut� başkanla
birlikte�hazırlanması�ve�proje-
ler�hakkında�bilgi�sahibi�olma-
sı� önemli� yararlar� sağlıyor”
dedi.�

Uluslararası çalışmalar
Yeni�yapılanmayla�birlikte

TKD’nin� pek� çok� uzun� dö-
nemli�projeye�imza�atacağına
inandığını� dile� getiren� Prof.
Dr.� Ergene,� sözlerini� şöyle
sürdürdü:
“Bu�dönemden�benim�dö-

nemime� uzanan� çok� sayıda

proje�ve�yürüttüğümüz�bilim-
sel�çalışma�var.�Bütün�bu�ça-
lışmalarımız�seçilmiş�başkan-
lık�sistemiyle�daha�sağlıklı�şe-
kilde�sürecektir.�TKD,�içinde
bulunduğumuz� dönemde� de
önemli�çalışmalar�yürütüyor.
Bu� dönemde� olacak� yenilik-
lerden� biri� de� üyesi� olduğu-
muz�Avrupa�Kardiyoloji�Der-
neği�ile�birlikte�yürüteceğimiz
çalışmalardır.�Yine�American
College� of� Cardiology� ile
yaptığımız� görüşmeler,� der-
neğimizin� eğitim� çalışmaları
için� yeni� fırsatlar� yaratacak-
tır.�Bu�alanda�TKD’yi�Ameri-
can� College� of� Cardio-
logy’nin� kararlarına� katılan
bir� yapıya� dönüştürmeyi
amaçlıyoruz.� Bunu� önümüz-
deki� yıl� içinde�devreye� soka-
bileceğiz.� Böylece� özellikle
üyelerimiz� bu� önemli� kuru-
mun� eğitim� olanaklarından
faydalanabilecekler.� Bu� ola-
naklara�kardiyologlar�ve�aile
hekimleri�birinci�elden�ulaşa-
bilecek.� Bununla� birlikte
ortak� toplantılar�yapma�şan-
sımız�da�olacak.’

Prof. Dr. Oktay Ergene:

“Başarı için kurumsal devamlılık gerekir”

Prof.�Dr.�Haldun�Müderri-
soğlu,�Türk�Kardiyoloji�Yeter-
lilik�Kurulu�(TKYK)�Genel�Se-
kreteri� olarak� kuruluşundan
bu� yana� görev� yapıyor.� Prof.
Dr.�Müderrisoğlu,�kurulun�ça-
lışmalarına�ilişkin�bilgi�verdi:
TKYK,� 2004� yılında� TKD

Genel�Kurulu�onayıyla�oluştu-
rulan� bir� yönergeyle� kuruldu.
TKD’ye�bağlı� özerk�bir� kuru-
luş,� TKD� bize� sadece� finans-
man� katkısında� bulunuyor� ve
tüzük� gereği� Yönetim� Kuru-
lu’nda� bir� temsilcisi� bulunu-
yor.

Kuruluş gerekçesi nedir?
Kuruluş� gerekçesi� Avrupa

ve�ABD’de�olduğu�gibi�mezu-
niyet�sonrası�Kardiyoloji�eğiti-
minin� standardize� edilmesi� ve
uzmanların� eğitim� ve� hasta
bakım� kalitelerinin� yükseltil-
mesi.� Başka� bir� gerekçe� de,
eğitim� alan� uzmanların� diğer
tüm� ülkelerde� belli� standart-
larda� çalışabilme� altyapısının
sağlanması.�

TTB ile işbirliği
Öte�yandan�TTB�bünyesin-

de�uzmanlık�dernekleri�konfe-
derasyonu�var.�Bu�konfederas-
yon,� yeterlilik� kurullarını� ve
yeterlilik�sınavları�yapılmasını
destekliyor.�Bugüne�kadar�20-
25�civarında�disiplin�bu�kurul-
larını�kurdu.�

Bakanlık yerine 
TKD vizesi…
Uzmanlıklar,�bugüne�kadar

eğitim�hastaneleri�ve/veya�üni-
versiteler� tarafından�veriliyor-
du,� bakanlık� da� onaylıyordu.
Oysa�burada�bakış�açısı�daha
farklı:�Meslek�kuruluşu,�bu�sı-
navı�üstleniyor.�Yani�bakanlık
yerine�TKD,�“bu�hekim�kardi-
yologdur”� ya� da� “kardiyoloji
pratiği� yapabilir”� diyebilir� ya
da�onay�verir�hale�gelecek.�

Sürekli Tıp Eğitimi
TKYK,� sürekli� eğitim� için

de� altyapı� hazırlıyor.� Ayrıca,
kardiyoloji� eğitimi� veren� ku-
rumların� yeterli� ya� da� yetkin

olup�olmadığını�da�denetliyor.�

Şimdilik isteğe bağlı
Tüzüğümüz� gereği,� TKYK,

kurulduğu�tarihte�doçent�ya�da
profesör� olanlar,� yeterlik� bel-
gesini� otomatik� olarak� almış
kabul�edildiler.�Şu�anda�da�489
yeterlik� belgesi� sahibi� üyemiz
var.� Bu� belgeyi� almayı� teşvik
etmek� amacıyla� da� � “ESC� fel-
low� üyeliğine� başvurabilmek
için� bu� belgeye� başvurmak”
zorunluluğu�getirildi.�

TKYK Genel Sekreteri Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu:

Özerk bir kuruluşuz


