
De¤erli üyelerimiz,

T
ürk Kardiyoloji Derne¤i  40 ba-
flar› y›l›n› geride b›rakt›. Bir
avuç kendisini adam›fl insanla
bafllayan hareket bugün ülke-

nin en büyük ve önde gelen bilimsel
meslek kuruluflu  haline gelmifltir. Bafl-
lang›çta evlerde yap›lan toplant›lar bu-
gün 1500 m2 ye ulaflan modern  mer-
kezinde gerçekleflmektedir. Türk Kardi-
yoloji Derne¤i halk›m›z›n kalp damar
hastal›klar› ile olan savafl›nda ön s›ra-
da yer alman›n gururunu tafl›maktad›r.
Çabalar›yla benzer kurulufllara örnek
ve önder olma rolünü de üstlenmifl bu-
lunmaktad›r.

Bu anlamda  en önemli geliflmeler-

den biri ilk kez Sa¤l›k Bakanl›¤› ile bir

“Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Politikas›” olufltur-

mak üzere  ortak iflbirli¤i konusunda

bir  giriflimin  bafllat›lmas› olmufltur.

Böylece y›llar sonra ilk kez  Türk Kardi-

yoloji Derne¤i  halk›m›z›n kalp ve da-

mar sa¤l›¤› konusundaki gelecek kayg›-

lar›n› siyasi otorite ile paylaflm›fl ol-

makta ve bu anlamda al›nmas› gereken

önlemler ve at›lacak ad›mlar  konusun-

da uzmanlar›n›n deneyimlerini sunma

olana¤› bulmaktad›r. Önümüzdeki bir-

kaç ay yo¤un bir çal›flma dönemi olaca-

¤a benzemektedir. Bütün bu geliflmeler

için Sa¤l›k Bakan›m›z Prof. Dr. Recep

Akda¤ ve de¤erli üyemiz Prof.Dr. Cev-

det Erdöl’e çabalar› için  teflekkürleri-

mizi sunuyorum. Sizleri geliflmelerle il-

gili olarak her ad›mda bilgilendirece¤iz.

K›rk›nc› y›l›m›z› daha önce de bildir-
di¤imiz gibi birçok etkinliklerle kutluyo-
ruz. Bu y›l çal›flma gruplar›m›z›n bafla-
r›l› bilimsel toplant›lar› her zamanki gi-
bi büyük ilgi ve be¤eni toplad›. Yakla-
flan  XIX cu Ulusal Kongremizde sizlere
k›rk›nc› y›la özel programlar haz›rlad›k.
Ayr›ca bu y›l Ulusal Kongremizde ulus-
lararas› katk› ve etkinlikler de önemli
yer alacak. Türkçe Konuflan Ülkeler
Kongresinin Ulusal Kongremizle birlik-
te yap›lmas› k›rk›nc› y›l etkinliklerimize
özel bir anlam kazand›r›yor. Polonya
Kardiyoloji Derne¤i ile ortak toplant›,
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i ile ortak
e¤itim toplant›s› bu y›lki Ulusal Kongre-
mizin di¤er  özellikleri. Ayr›ca bu y›l da
“‹leri Yaflam Deste¤i Kursu” program-
da yer alacak. Sizleri 11-14 Ekim‘de
Antalya’da görmekten mutluluk duya-
ca¤›z.

Bu y›l ilk kez Avrupa Kardiyoloji
Kongresi’inde Viyana’da  Türk Kardiyo-
loji Derne¤i bir tan›t›m stand›na sahip
oldu.  Ayr›ca Yine bu Kongre s›ras›nda
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i yetkilileri,
ulusal dernek baflkanlar› ve Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i’nin  çal›flma grup-
lar› yöneticilerinin  ve kongereye kat›la-
cak üyelerimizin birlikte olacaklar› bir
sosyal program da düzenlenmifl bulun-
maktad›r. Böylece derne¤imizin ülke s›-
n›rlar› d›fl›nda da tan›t›lmas› ve üyeleri-
mizin Avrupa’daki meslektafllar› ile ta-
n›flmalar› ve etkileflmeleri amaçlan-
maktad›r.

Yine ilk kez olarak Türk Kardiyoloji

Derne¤i üyeleri için kravat (erkekler

için ) ve fular (kad›nlar için ) ve k›rk›nc›

y›l› simgeleyen tiflört ,kalem ve blok-

notlar haz›rlatm›fl bulunmaktad›r.  Ulu-

sal Kongre s›ras›nda ve sonras›nda

Dernek Merkezi’nden bu son dercede

fl›k ve zarif sembolleri edinebilirsiniz.

Sizlere sevinçle duyuraca¤›m baflka

bir haber de Türk Kardiyoloji Derne-

¤i’nce k›rk›nc› y›l etkinlikleri çerçeve-

sinde  toplumu kalp ve damar hastal›k-

lar› ve tehlikeleri konusunda uyaran te-

levizyon spotlar›n›n haz›rlanm›fl oldu-

¤udur. Hipertansiyon, sigara, ekzersiz,

fliflmanl›k ve  genel olarak kalp sa¤l›¤›

konular›nda haz›rlanan bu spotlar önü-

müzdeki aydan bafllayarak 100 ü aflk›n

yerel televizyon kanal›nda ve  baz› ulu-

sal kanallarda gösterime girecektir.

Halk›m›z›n kalp ve damar sa¤l›¤› bilin-

cini güçlendirme aç›s›ndan çok yararl›

olaca¤›na inan›yoruz.

Daha nice baflar›l› y›llar ve iyi bir

yaz tatili dile¤iye,

Ulusal Kongrede görüflmek üzere.
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Türk Kardiyoloji Tarihi Kurulu
Neyi Amaçl›yor?

TKD
Yönetim Ku-
r u l u ’ n c a
2002 y›l›n-

da kurulan alt birimler aras›na
giren kardiyoloji Tarihi Kurulu,
ayni y›l ilkbahar ve sonbahar›n-
da birer toplant› yaparak idari
görev bölümüne geçti¤i gibi, ku-
rulun genel hedefleri ve çal›flma
ilkelerini de tart›flt›. Amaçlar› 
a)ülkemizin kardiyoloji alan›nda
mesleki, bilimsel ve sosyal biriki-
minin tarihini  incelemek, b) biri-
kimin tarihini belgelemek, ve c)
belge, kay›t ve malzemelerin ko-
runmas›n› sa¤lamak olarak se-
çildi.Bu amaçlara ulaflmak üzere
k›sa ve orta vadede baflar›labile-
cek hedefler aras›na flunlar al›n-
d›. 
1. Kardiyoloji alan›nda k›ymetli

emekleri bulunan yafll›ca he-
kim ve hocalara ulaflarak ül-
kemizde kordiyolojinin gelifl-
me aflamalar›n›n birinci a¤›z-
dan ö¤renip kayda geçirmek;

2. Ülkemizde kardiyolojinin ge-
liflmesine katk›da bulunmufl
hekimleri olabildi¤ince eksik-
siz biçimde saptayarak kendi-
lerini ve çal›flmalar›n› kayda
geçirmek;

3. Kardiyolojinin geliflme göster-
di¤i hastane ve merkezlerimiz
ulaflarak mevcut belge, yap›-
lan ifllem ve kullan›lan cihaz-
lara ait bilgi toplamak, tarihi
malzemelere ulaflma¤a  çal›fl-
mak; 

4. Ulusal ve uluslar aras› kay-
naklardan ülkemizde yap›l-
m›fl kardiyolojik  araflt›rmala-
ra ulaflmak, bunlar› belgele-
mek ve gerekirse, uluslar ara-
s› alanda tan›t›m›n› yapmak; 

5. Söz konusu belgeleri bir ara-
ya getirip korunmas›n› sa¤la-
mak üzere, ülkemizde kardi-
yolojinin geliflimine dair bir
müzenin nüvesini kurmak 

Bu amaçlar, Yönetim Kurulu’nca
onaylanm›flt›r. 
Baflkanl›¤a Dr. Altan Onat’ ›n
baflkan yard›mc›l›klar›na Dr. Ke-
malettin Büyüköztürk ve Dr. Mu-
zaffer Öztürk’ün sekreterli¤e Dr.
A. Serdar Fak’›n  getirildi¤i Tarih
Kurulunun di¤er  üyeleri Dr. Ba-
ki Komsuo¤lu, Dr. Halis Dörtle-
mez, Dr. Oral Pektafl, Dr. Siber
Göksel, Dr. Kemal Bayez›t ve Dr.
Ayd›n Aytaç’d›r. 
Çerçevesi yukarda sunulan çal›fl-
ma kapsam›na , hocalar›m›z›n
deneyim, bilgileri ve sunacaklar›
belgeler kadar, o tür ifllemlere
kat›lm›fl, tan›kl›k etmifl yard›mca
sa¤l›k personelinin teknik firma
görevlilerinin aktaraca¤› bilgi ve
belgeler de önem tafl›maktad›r. 
TKD üyelerinin, gelecekte belge
niteli¤inde önem tafl›yabilecek
bilgi, kay›t ve malzemelerinin de
bugünden korunmas›nda yarar
oldu¤u bilincini tafl›malar› gere-
kir. 

Bugünün yar›na aktar›lmas›na

ancak bu flekilde hizmet edebili-

riz. 

Yukarda s›ralanan amaçlara k›-

sa sürede ulaflman›n kolay olma-

d›¤›n›n idraki içindeyiz. Çünkü

belgelerin saklanmas› ve korun-

mas› konusunda genelde hissedi-

len güçlük, kardiyoloji  alan›nda

da geçerli ki bu, hem kiflisel, hem

kurumsal çapta yaflan›lan bir so-

run.

TKD Yönetim Kurulu’nun ‹stan-

bul Okmeydan›’ndaki merkezinin

henüz tefrifl edilmemifl bölümün-

de bir odan›n Kardiyoloji Tarihi

müzesi olarak haz›rlanmas› ko-

nusundaki yeni karar› memnuni-

yet ve takdirle karfl›lanmal›d›r.

Yine Yönetim Kurulu’nun bir flir-

ketle iflbirli¤i yapma suretiyle ve

Tarih Kurulu’nun denetiminde

haz›rlanan kardiyoloji’nin Türki-

ye’deki Serüveni ad› alt›nda yeni

yay›mlanan  video filmi ve

VCD’si, günümüzde muhtelif ve-

silelerle seyredilme¤e aday oldu-

¤u gibi, bu müzede önemli bir

yar alacakt›r da. 

Etkinli¤imizin duyurusu niteli-

¤indeki bu yaz›yla, kardiyoloji

tarih Kurulu’na ve ileride Tarih

müzesi’ ne katk›da bulunabile-

cek üye ve kiflilerin katk›lar›n›

esirgememeleri  hususunda,

TKD Kardiyoloji Tarih Kurulu

ad›na, ça¤r›da bulunmak is-

tiyoruz. 

Prof. Dr. Altan ONAT
TKD, Tarih Kurulu Baflkan›



European Forum on Prevention
‹stanbul’da yap›ld›.

Prof. Dr. Lale TOKGÖZO⁄LU
TKD Yönetim Kurulu Üyesi

E
uropean Forum on Cardi-
ovascular Disease Pre-
vention in Clinical Practi-

ce toplant›s› 18 Ocak 2003 de ‹s-
tanbul’da yap›ld›. TKD Baflkan›
Prof. Dr. Ali Oto’un ev sahipli¤i
yapt¤› bu toplant›ya,  Türki-
ye’nin yan›s›ra Bosna-Hersek,
K›br›s, ‹srail, Lübnan, Makedon-
ya, ve Yugoslavya’ dan temsilci
heyetler kat›ld›. Toplant›n›n
amac›, Avrupa’da kardiyovaskü-
ler hastal›klar›n önlenmesi, k›la-
vuzlar›n haz›rlanmas›, uygulan-
mas› ve her ülkenin ihtiyaçlar›na
yönelik hale gelmesi ve bu konu-
larda iflbirli¤i yap›lmas›yd›. Av-
rupa kardiyoloji Derne¤i Epide-
miyoloji  Çal›flma Grubu baflkan›
olan Prof  lan Graham, kardiyo-
vasküler korunma için yeni gelifl-
tirilmekte olan Avrupa kardiyo-
loji Derne¤i K›lavuzunun prensip
ve amaçlar›n› sunup tart›flmaya
açt›, Ayr›ca yeni gelifltirilen SCO-

RE ve PRECARD isimli  risk de-
¤erlendirme programlar› tan›t›-
l›p ülkelere göre modifiye  edile-
bilece¤i tart›fl›ld›. Daha sonra
her ülke çal›flma gruplar›  olufltu-
rarak kendi ülkesi için durum
tespiti ve önerilerde bulundu.
Haz›rlanan raporda  bütün ülke-
lerin kat›ld›¤›  toplant›da sunula-
rak tart›fl›ld›. Prof. Dr. Altan
Onat, Prof. Dr. Oktay Ergene,

Prof.Dr.Lale Tokgözo¤lu, Prof.

Dr. Hakan Kültürsay, Türk Kar-

diyoloji Derne¤i Hipertasiyon

Çal›flma Grubu Baflkan› Prof. Dr.

Çetin Erol, koroner kalp Hastal›-

¤› Çal›flma Grubu Baflkan› Prof.

Dr. Ferhan Özmen, Lipid  Çal›fl-

ma grubu eski Baflkan› Prof. Dr.

Vedat Sansoy yan›s›ra Türk ta-

bipler birli¤i ad›na Dr. Füsün Sa-

yek, Sigara ile Savafl Derne¤i

ad›na Prof. Dr. Elif Da¤l›,, ‹ç

Hastal›klar› Derne¤i ad›na Prof.

Dr. Aytekin O¤uz,, Aile Hekimleri

Derne¤i ad›na Dr. Lehme Ungan,

Türk Diabet Derne¤i ad›na Prof.

Nazif Ba¤r›aç›k, Toraks Derne¤i

ad›na Prof. Dr. Ali Kocabafl ve

Türk Nöroloji Derne¤i ad›na

Prof. Dr. Okay Sar›bafl da top-

lant›ya kat›ld›. 



TKD Kardiyovasküler Hemflirelik ve Teknisyenlik Çal›flma Grubu

Hipertansiyon- Koroner Kalp Hastal›klar› ve
Lipid Çal›flma Gruplar›n›n 2002 Y›l› Ortak Toplant›s›
21-22 Aral›k’ta Uluda¤da Yap›ld›.

Prof. Dr. Çetin Erol’un kurucu
baflkanl›¤›n› “Kardiyovasküler
Hemflirelik ve Teknisyenlik Çal›fl-
ma grubunun di¤er üyeleri  Prof.
Dr. Serdar Aksöyek ve Prof. Dr.
Y›lmaz Niflanc› idi. 
Çal›flma grubu, TKD’ nin kardi-
yovasküler alanda çal›flan hem-
flire ve teknisyenlerin bilgi ve be-
cerilerini artt›rmak, bu alanda
yap›lacak çal›flma ve araflt›rma-
lar› teflvik edip artt›rmak, yeni
bilgilerin ve tecrübelerin karfl›-
l›kl› akt›r›lmas›n›  sa¤lamak ve
TKD’ nin düzenledi¤i toplant›lar-
da aktif olarak bulunmak ama-
c›yla  kurulmufltur. 
Grubumuz 2001 y›l› Ulusal kar-
diyoloji Kongresinde ilk toplant›-
s›n› yapt› ve bir sempozyum ile
temsil edildi. 
2002 y›l›nda yap›lan Ulusal Kar-

diyoloji Kongresinde bir sempoz-
yum ve bir mini kurs ile yerini al-
d›. 
7 Ekim 2002 tarihinde yap›lan
TKD çal›flma gruplar› yönetim
kurullar› seçiminde;
Baflkan :
Nuray Enç
(Doç. Dr. Ö¤retim Üyesi)
Baflkan Yard›mc›s› :
Meral Gün Alt›ok
(MScN, Araflt›rma Görevlisi)
Genel Sekreter :
S›d›ka O¤uz
(MScN, Ö¤retim Görevlisi)
Veznedar :
Öznür fientürk
(Hemflire) göreve geldi.
Çal›flma grubumuz TKD’n›n di-
¤er çal›flma gruplar› ile iflbirli¤i

amac› do¤rultunda 2003 Hazi-

ran tarihinde ‹stanbul’da yap›-

lan X. Ulusal Uygulamal› Giri-

flimsel Kardiyoloji Toplant›s›nda

ilk ortak sempozyumunu gerçek-

lefltirdi. 

2003 Ekim tarihinde XIX. Ulusal

kardiyoloji kongresine yetifltiril-

mesi hedeflenen “ Kalp yetersiz-

li¤i, Akut koroner sendromlar,

Hipertansiyon” konular›nda

Hemflirelik Bak›m k›lavuzunu

TKD Uygulama K›lavuzlar› Komi-

tesine göndermek üzere çal›flma-

lar›n› tamamlad›.

Meslektafllar›m›z taraf›ndan gös-

terilen yo¤un ilgi ve 70’in üzerin-

de üyelik baflvurusuna ra¤men

üyeli¤ini tamamlayan 22 kifli

grubumuzu oluflturmaktad›r. 

lardaki güncel yaklafl›mlar aktar›l-

d›. Çal›flma gruplar›n›n önceki bafl-

kanlar›, Prof. Dr. Nail Ça¤lar, Prof.

Dr. Kenan Övünç ve Prof. Dr. Vedat

Sansoy taraf›ndan organize edilen

ve yüz doksan hekimin kat›ld› top-

lant› bilimsel içeri¤i yan›nda sosyal

aç›dan da kat›l›mc›lar›n takdirine

kazand›. 

rilmiflti. Aç›l›fl› Türk kardiyoloji

Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Ali Oto

taraf›ndan yap›lan toplant›da

“Akut Miyokard infarktüsünde Gü-

nümüzde T›bbi Tedavi: Giriflimin

Ötesi”, “ Hipertasiyon: Komplikas-

yonlar›n Mekanizmas› ve Tedavi-

si”, “Obezite ve kardiyovasküler

Hastal›klar” bafll›kl› oturumlarda

konuflmac›lar taraf›ndan bu konu-

H
ipertansiyon, Koroner

Kalp Hastal›klar› ve Lipid

Çal›flma Guruplar› ilkini

2001 y›l›nda gerçeklefltirdikleri or-

tak toplant›lar›n› 2002 y›l›nda da

tekrarlad›lar.

21 ve 22 Aral›k 2002 tarihlerinde

Uluda¤ Grand  Yaz›c› Otelde yap›-

lan toplant› sunumlar›n yan›nda

olgu tart›flmalar›yla da renklendi-

Doç. Dr. Nuray ENÇ
TKD Kardiyovasküler Hemflirelik ve
Teknisyenlik Çal›flma Grubu Baflban›


