
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin Hedef Tan›m›

De¤erli Üyelerimiz,

Çalkant›lar›,tart›flmalar›,kayg›lar›
ve olumluluklar› ile bir y›l› daha geride
b›rak›rken Türk Kardiyoloji Derne¤i  ta-
rihine baflar›l› bir sayfa daha ekle-
di.Geçti¤imiz y›l seçilen Yönetim Kuru-
lu’nun yo¤un çal›flmalar› ile Derne¤imi-
zin kurumsallaflmas› sürecinde önemli
ad›mlar at›ld›

Belki de herfleyden önemli olarak
üyelerle iletiflimi ve iliflkileri art›racak
geliflmeler  oldu.  “Üyelerle ‹liflkiler Ku-
rulu” Yönetim Kurulu ile üyeler aras›n-
da bir köprü oluflturdu.Yak›nda çal›fl-
ma gruplar› ile ilgili olarak ald›¤›n›z
mektup gibi birçok alanda sizlerin fikir-
lerine baflvurmak ve elde edece¤imiz
geri bildirimlere göre gerekli düzenle-
meleri yapmak Yönetim Kurulumuzun
kat›l›mc› yönetim anlay›fl›n›n bir parça-
s› olarak görülmelidir.

Sizlerle iletiflimi h›zland›rmak ve ko-
laylaflt›rmak üzere tüm üyelerimize
TKD üzerinden bir elektronik posta ad-
resi sunduk.  Bu adresler ve bireysel
flifreleriniz sizlere  geçti¤imiz aylarda
ulaflt›r›ld›. Bundan sonra Dernekle ilgili
haberleflmeyi büyük ölçüde bu yoldan
yapmay› planlad›¤›m›z için elektronik
postalar›n›z›  izlemenizi önemle an›m-
satmak istiyorum.Belki bir süre sonra
tüm haberleflmeyi elektronik  ortamda
gerçeklefltirece¤iz. Böylece çok  önemli
miktarlara ulaflan posta giderlerimizde
de azalma bekliyoruz. Yak›nda Web
üzerinden tam metin kardiyoloji dergi-
lerine ulaflman›z› sa¤layacak çal›flma-
lar›m›z  da son aflamas›na gelmek üze-
re. Geliflmelerden size bilgi ulaflt›raca-
¤›z.

Geçti¤imiz y›l Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i için tarihsel bir aflama yeni merke-
zine tafl›nmak oldu. Giderek artan et-
kinlikleri ve çeflitlenen ifllevleri çok da-
ha etkin bir biçimde gerçeklefltirme ola-
na¤› veren merkezimiz toplant› salonla-
r› , yeni büro alanlar› ve teknik donan›-

m› ile derne¤imizi dinamik bir alt yap›-
ya kavuflturdu . fiu anda neredeyse ya-
r›s›n› dekore ederek hizmete sundu¤u-
muz yeni merkezin geri kalan bölümleri
zaman içinde geliflen ifllevlere göre dü-
zenlenerek aç›lacak . Böylece iki kat›na
kadar geniflleme olana¤› elde edebile-
cek. 

Ulusal kongremiz her y›l oldu¤u gi-
bi yükselen baflar› e¤ilimini südürdü ve
ayr›nt›lar›n›  Haber Bültenimizde bula-
ca¤›n›z gibi yine artan bir kat›l›mla ger-
çekleflti. Ayr›ca çal›flma gruplar›m›z›n
çeflitli e¤itim etkinlikleri Hipertansiyon,
Koroner Kalp Hastal›¤› ve Lipid  Çal›fl-
ma Gruplar›n›n ortaklafla gerçeklefltir-
dikleri Uluda¤ Toplant›s› ile y›l› baflar›-
l› bir biçimde kapatt›. 

Yönetim Kurulumuz  gerçeklefltirdi-
¤i Türk Kardiyoloji Tarihi ve Türk Kar-
diyoloji Derne¤i belgesellerine ek ola-
rak dernek içinde bir  “Kardiyoloji Mü-
zesi” kurulmas› için de haz›rl›klara bafl-
lad›. Bunun için siz de¤erli üyelerimiz-
den elinizde bulunan ve tarihsel de¤eri
oldu¤unu düflündü¤ünüz bas›l› eserleri
ve kardiyoloji ile ilgili araç ve gereci
flimdilik küçük bir çekirde¤i oluflturula-
cak olan müzemizde sergilenmek ve di-
¤er meslektafllar›n›zla paylaflmak üzere
ba¤›fllaman›z› bekliyoruz. 

Yine Haber Bültenimizin bu say›s›n-
da görece¤iniz gibi  TKD  d›fla aç›lma
sürecinde komflu ülkelerin kardiyoloji
dernekleri ile iliflkilerini gelifltirmekte
ve bölge ülkeleri aras›nda kardiyoloji
alan›nda lider olmay› hedeflemektedir.
Ayr›ca Türkçe Konuflan Ülkeler  Kong-
resi Türk Kardiyoloji Derne¤i ile bu ül-
kelerdeki meslektafllar› aras›nda iletifli-
mini sa¤layan bir köprü oluflturmakta-
d›r. Önümüzdeki y›l bu anlamdaki et-
kinliklerimizde önemli geliflmeler plan-
lanmaktad›r.

Daha önce de çeflitli vesilelerle ifade

etti¤im gibi 2003 y›l›n›n  Türk Kardiyo-
loji Derne¤i için ayr› bir önemi var .
Derne¤imiz 40 yafl›na giriyor . K›rk›nc›
y›l›m›z› ulusal ve uluslararas› düzeyde
birçok bilimsel etkinlikle kutlayaca¤›z.
Gelecek y›l tüm etkinliklerimizde k›rk›n-
c› y›l logomuzu göreceksiniz ve bu ara-
da k›rk›nc› y›l slogan›m›z› da s›k s›k du-
yacaks›n›z:

“Sa¤l›kl› kalplerle gelece¤e”
Hepinize sa¤l›kl›, mutlu, baflar›l› ve

bar›fl dolu bir y›l diliyorum.
Sayg›lar›mla,

Yeni
y›l›n›z› kutlar,
sa¤l›k,
mutluluk ve
esenlikler
dileriz.
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TKD’nin Hedefi Toplumsal ve Mesleki E¤itim ve Araflt›rmalar› Destekleyerek
Türk Halk›n›n Kalp ve Damar Sa¤l›¤›n› Korumakt›r

Yeni Y›la Girerken...



Prof.Dr. Önal ÖZSARUHAN
Kardiyoloji Anabilim Dal› Baflkan›

‹stanbul T›p Fakültesi

XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin Ard›ndan...

Dünya Kalp Günü Etkinlikleri...

De¤erli Üyeler,

Türk Kardiyoloji Derne¤i “Toplum-
sal ve mesleki e¤itimi ve araflt›rmalar›
destekleyerek Türk halk›n›n kalp da-
mar sa¤l›¤›n› korumak” olarak belirle-
di¤i hedef tan›m›n›n da bir gere¤i ola-
rak baflar›l› bir ulusal kongreyi daha
geride b›rakt›. XVIII. Ulusal Kardiyoloji
Kongresi 5-8 Ekim 2002 tarihinde Be-
lek-Antalya’da toplam 2650 kat›l›mc›
ile gerçeklefltirildi. Kat›l›mc› profiline
bak›ld›¤›nda, (fiekil 1) a¤›rl›kl› olarak
kardiyoloji uzmanlar› olmak üzere, iç
hastal›klar› uzmanlar› ve pratisyenle-
rin de kongremize yo¤un olarak kat›ld›-
¤› görülmektedir. Bu durum bilimsel
program›n haz›rlanmas›nda kat›l›mc›
profilinin de dikkate al›nmas› gerekti¤i-
nin bir göstergesi olarak kabul edildi.

c› konuflmac›lar›n kat›l›m› ile 15 uydu
sempozyum ile önemli katk›da bulun-
mufllard›r.

Kongrede yo¤un bir bilimsel prog-
ram vard›. Program 6 paralel salonda,
5 konferans, 12 minikurs, 12 nas›l ya-
pal›m oturumu, 15 sempozyum, 2 kar-
fl›t görüfl oturumu, 15 uydu sempozyu-

runlar›n azalt›lmas›n› amaçlam›flt›r. Bu
y›l kongremize olan ilginin bir gösterge-
si olarak kabul etti¤imiz, bildiri say›s›n-
daki art›fl e¤ilimi devam etmektedir.

Gönderilen 899 bildirinin yaklafl›k
%60’› kabul edilmifl ve 538 bildiriye
sözlü ve poster olarak sunulma olana¤›
verilmifltir (fiekil 2). Ayn› e¤ilimin de-
vam etmesi durumunda önümüzdeki
y›llarda kabul oran›n›n bir miktar afla-
¤›ya çekilmek zorunlulu¤u ortaya ç›ka-
bilir. Son olarak önceki y›llarda kongre
aç›l›fl›n›n daha az kat›l›mla yap›lmas›-
na karfl›n bu y›l Prof. Dr. Oktay Sina-
no¤lu’nun kat›l›m› ile daha cazip hale
geldi¤i ve kat›l›mc› say›s›n›n önemli öl-
çüde artt›¤› gözlenmifltir. Bu tarzda bir
uygulama konusunda üyelerimizden
genelde olumlu geribildirimler al›nm›fl
ve gelecek y›llarda da, bu uygulamaya

devam edilmesi için cesaretlendirici ol-
mufltur. Ulusal Kardiyoloji Kongreleri
yüksek kalitesini koruyarak önümüzde-
ki y›llarda da Türkiye’deki en önemli bi-
limsel etkinlik olma özelli¤ini koruya-
cakt›r.

mu ve 37 sözlü bildiri oturumu olarak
gerçeklefltirildi. Nas›l yapal›m ve sözlü
bildiri oturumlar›na ilginin beklenen-
den az olmas› bu konuda baz› önlemle-
rin al›nmas› gereklili¤ini gündeme ge-
tirdi. Bu durumun muhtemel nedenleri
olarak Antalya’n›n ola¤anüstü do¤a ko-
flullar›, nas›l yapal›m oturumlar›n›n
program içindeki yeri, iki y›lda bir de
olsa çal›flma gruplar› seçimlerinin
kongreye rastlamas› vb. say›labilir. Bu
konularda Türk Kardiyoloji Derne¤i Yö-
netimi gerekli önlemleri alma konusun-
da çal›flma karar› alm›fl ve önümüzdeki
y›llarda yap›lacak kongrelerde bu so-

Bu y›l gerçeklefltirdi¤imiz kongremi-
ze endüstrinin ilgisi de rekor düzeyde
olmufl ve 72 kurulufl taraf›ndan destek-
lenmifltir. Sanayinin temsilcileri 123 bi-
rim standda mevcut/yeni ürünlerini
sergilemifl, 5 konuk evinde kat›l›mc›la-
r›n bilimsel program aralar›nda hoflça
vakit geçirmesini sa¤lam›fllard›r. Bilim-
sel programa da de¤iflik yerli ve yaban-

Prof. Dr. Oktay ERGENE
TKD Genel Sekreteri

29Eylül tarihinde tüm dünyada üçün-
cü kez kutlanan Dünya Kalp Gü-
nü’nde, ülkemizde de üçüncü defa

Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Platformu flemsiyesi al-
t›nda ‹stanbul’da etkinlikler düzenlendi.
TKD’nin öncülü¤ündeki Platform’un etkin-
liklerine bu kez Sigarayla Savaflanlar Vakf›,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k Da-
iresi, Herkes için Spor Federasyonu, Türki-
ye Diyetisyenler Derne¤i aktif olarak kat›ld›-
lar. ‹stanbul’un iki yakas›nda, Taksim mey-
dan› ile metro istasyonu holünde ve Bostan-
c› vapur iskelesinde halk› bilgilendirme fa-
aliyeti yürütüldü. Aç›l›fl›n yer ald›¤› Küçük-
yal›’da sabahleyin Platform Baflkan› Prof.
Altan Onat ve Büyükflehir Belediyesi ad›na
yap›lan k›sa konuflmalardan sonra, Beledi-
ye’ce aç›l›fl› ayn› anda yap›lan 5000 metre-
lik yürüyüfl parkurunda, ço¤u ellerinde
kalp-damar sa¤l›¤›na iliflkin dövizli pankart-

larla yüzlerce ö¤renci ve eriflkin Bostanc›’ya
yürüdü. Parkurda infla edilen 32 direkte
sa¤l›kla ilgili çeflitli slagonlar tabelalarda
her iki istikamette okunabiliyordu. Bostan-
c›’da Prof. Vedat Aytekin’in, Taksim’de
Prof. Vedat Sansoy’un sorumlulu¤unda hal-
ka ücretsiz risk faktörleri kontrolleri yap›l-
d›. Bu kontroller aras›na, kan bas›nc› kont-
rolü, kilo ve bel çevresinin ölçümü, kanda
total kolesterol tayini ile kal›t›m, sigara içi-
mi, diyabet ve fizik etkenlik konular›nda bi-
gilendirme giriyordu. Kat›l›mc›lara bu bilgi-
ler yaz›l› olarak verilirken, uzmanlar tara-
f›ndan yap›lan puanland›rma sonucu kendi-
lerinin global kardiyovasküler riski hakk›n-
da bilgi sunuldu. Fevkalade düzenli geçti¤i

ifltirakçilerin ifade etti¤i memnuniyetten an-
lafl›lan bu taramalara her iki yakada top-
lam 600-700 kifli kat›ld›. Baz› ilaç ve besin
firmalar› destek sa¤lad›. Taramadan önce
Taksim Meydan›nda Herkes için Spor Fede-
rasyonu hocalar›n›n sergiledi¤i yar›m saat-
lik bir aerobik gösteri düzenlendi. Risk fak-
törleri ve korunma hakk›nda binlerce bro-
flür taramaya kat›lan ve meydandan geçen-
ler taraf›ndan al›nd›. Tiflört ve kep de da¤›-
t›ld›. Medya, ne yaz›k ki, Kalp Günü’ne yete-
rince yer ay›rmaktan yine uzakt›. Baflta Sky
Türk televizyonu olmak üzere, birkaç yay›-
na rastland›.

‹zmir’de Türk Kardiyoloji Derne¤i ad›na
Prof. Hakan Kültürsay’›n organizasyonuyla
Dünya Kalp Günü’nde kutlama ve halk› bi-
linçlendirme faaliyetleri yürütüldü.

Prof. Dr. Altan ONAT
TKD Önceki Baflkan›



TKD Gürcistan ve Acara’da
E¤itim Kursu Düzenlendi...

Üçüncü
Türkçe Konuflan
Ülkeler Kongresi’nin
Ard›ndan

Prof. Dr. Mahmut fiAH‹N
TKD Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY
TKD Yönetim Kurulu ÜyesiTKD’nin komflu ülkelerle Kardiyoloji

alan›ndaki iliflkileri ve iflbirli¤ini
gelifltirme politikas›n›n bir uzant›s›

olmak üzere 9-11 Kas›m 2002 tarihin-
de Gürcistan Kardiyoloji Derne¤i ile Tif-
lis ve Batum’da ortak toplant›lar düzen-
lendi. Bu toplant›lara Türk Kardiyoloji
Baflkan› Prof. Dr. Ali Oto, Genel Sekre-
ter Prof. Dr. Oktay Ergene ve Yönetim
Kurulu üyesi Prof. Dr. Hakan Kültürsay
ile dernek üyesi Prof. Dr. ‹smet Dindar

kat›ld›lar. Bu toplant› ve gezi vesilesiy-
le Gürcistan’l› meslektafllar›m›z›n ve il-
gililerin göstermifl olduklar› misafirper-
verlik ve ilgi gerçekten çok etkileyiciydi.
Bunda Prof. Dr. ‹smet Dindar’›n bu ül-
keye ve kardiyoloji camias›na yapt›¤›
hizmetlerin ve katk›lar›n da elbette bü-
yük rolü vard›. ‹lk durak olan Tiflis’te
Türk heyeti Cumhurbaflkan› Eduvard
fievardnadze taraf›ndan kabul edildi ve
Türk Büyükelçisinin de haz›r bulundu-
¤u bir törenle Prof. Dr. ‹smet Dindar’a
Gürcistan vatandafll›¤› ve (onur madal-
yas›) verildi.
Ayn› gün yap›lan bilimsel toplant›da
Gürcistan Sa¤l›k Bakan› ve Kardiyoloji
Derne¤i Baflkan› ile kardiyoloji ve iç
hastal›klar› uzmanlar› yer ald›lar. Bu
toplant›da Prof. Dr. Ali Oto taraf›ndan
koroner kalp hastal›¤› fizyopatolojisi,
Prof. Dr. Hakan Kültürsay taraf›ndan
Türkiye’de koroner kalp hastal›¤› epi-
demiyolojisi ve risk faktörleri, Prof. Dr.
Aleqander Aladashvili taraf›ndan da
Gürcistan’da yak›n zamanda bafllat›l-

m›fl olan invaziv ve giriflimsel kardiyo-
lojik ifllemler ve kardiyak cerrahi konu-
lar›nda istatistiksel bilgiler verildi.
Kalp hastal›klar› ve aterosklerotik risk
faktörleri konusunda ne kadar ortak
sorunlar bulundu¤u bu toplant›da göz-
lendi. Tiflis’teki Üniversite Hastanesi
bulunan kardiyovasküler cerrahi mer-

kezi ve anjiyografi labo-
ratuvar› ziyaret edildi.

Ertesi gün Acara
Özerk Cumhuriyetinin
Baflkanti olan Batum’a
geçildi ve tarihi Batum
Üniversitesi rektörlük
toplant› salonunda ikinci
bilimsel toplant› düzen-
lendi. Bu toplant› da yo-
¤un bir ilgi ve kat›l›mla
izlendi. Üniversite rektö-

rü taraf›ndan kabul edilen heyete üni-
versite gezdirildi. Çok güzel restore
edilmifl olan üniversite merkezi ve kü-
tüphane, köklü bir bilim yuvas›n›n ha-
vas›n› hemen hissettirici nitelikteydi.
Bu arada, Batum Çocuk Bak›m merkezi
ve Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan ör-
nek kurulufl olarak ödüllendirilen Do-
¤um Merkezi, Türkiye Baflkonsoloslu¤u
ve Acara Cumhuriyeti Baflbakanl›¤› zi-
yaret edildi. Baflkan›n güzel Türkçe ko-
nuflmas› ve koroner bypass operasyo-
nu Türkiye’de geçirmifl olmas› iliflkile-
rin ne kadar s›k› ve gelifltirilmeye uy-
gun oldu¤unu göstermekteydi.

Bu toplant›lardan ç›kar›labilecek so-
nuç; Gürcistan ile kardiyoloji alan›nda
ülkemizin çok daha yak›n bir iliflki ve ifl-
birli¤i içinde olabilece¤i idi. Önümüzdeki
y›l›n A¤ustos ay›nda yap›lacak olan Gür-
cistan Ulusal Kongresi’ne meslektafllar›-
m›z›n, Antalya’da yap›lacak olan 19.
Ulusal Kongreye Gürcistanl› meslektafl-
lar›m›z›n davet edilmeleri bu yönde at›l-
m›fl olan önemli ad›mlar olarak görüle-
bilir.

Üçüncü Türkçe Konuflan Ülkeler Kardi-
yoloji Kongresi bu y›l 25-27 Eylül ta-
rihlerinde K›rg›zistan’›n Baflkenti Bifl-

kekte yap›ld›. Birincisi de ayn› yerde yap›-
lan kongrenin ikincisi Ekim 2000’de Antal-
yada yap›lm›flt›. Kongrede Ülkemizden gön-
derilen 6 poster, 2 sözlü bildiri sunuldu.
Türk Kardiyoloji Derne¤i’ni temsilen kong-
reye kat›lan Dr. Oktay Ergene, Dr. Mahmut
fiahin ve Dr. Mehmet Eren Türkçe olarak
birer konuflma yapt›lar. Konuflmalar Dr.
Gulmira Kudaiberdieva taraf›ndan efl za-
manl› olarak Rusça’ya tercüme edildi.

Kongreye Türk Devlet ve Topluluklar›n-
dan, Rusya Federasyonundan kat›l›m var-
d›. Di¤er Türk Cumhuriyetleri Kardiyoloji
Derneklerinin temsilcileri ve Rusya Fede-
rasyonu temsilciler ile birlikte K›rg›z Devlet
Televizyonu taraf›ndan haz›rlanan bir
programa kat›ld› ve ülkelerimiz aras›nda
bilimsel ve kültürel iflbirli¤ini art›rmaya yö-
nelik bu toplant›lar›n önemini K›rg›z komu-
oyuna duyurma flans› elde edildi.

Delegasyonumuz, baflta K›rg›zistan
Kardiyoloji Derne¤inin de¤erli baflkan›
Prof. Dr. Mirsaid M. Mirrakhimov, K›rg›z
Kardiyoloji Merkezinin de¤erli ö¤retim üye-
leri Prof. Dr. Zulfikar Kudaiberdieva ve
Prof. Dr. Murat Dudabaev olmak üzere tüm
ev sahibi ülke delegasyonu taraf›ndan bü-
yük bir ilgi ve konukseverlikle karfl›land›.
Derne¤imizin, bu kongrelerin yürütülme-
sindeki katk› ve gayretlerine teflekkür edil-
di. Genel Sekreterimiz Dr. Oktay Ergene ta-
raf›ndan gala yeme¤inde yap›lan konuflma-
da, tüm kat›l›mc›lar 11-14 Ekim 2003 ta-
rihlerinde Antalyada yap›lacak 4 Kongreye
davet edildi.



TKD Ö¤renci Burslar› Kurulu...

TKD
Ö¤renci Burslar› Kuru-
lu, Dr. Yelda Baflaran
(Baflkan), Dr. Hüsniye

Yüksel (Yrd), Dr Cahide Soydafl
(Sekreter), Dr. Tuna Tezel Dr. Lale
Tokgözo¤lu ve Dr. Faruk Erzen-
gin’den oluflan bir komisyon olarak
görev yapmaktad›r.

Kurulun amac›, ihtiyaç sahibi ol-
du¤unu belgeleyerek derne¤imize
baflvuran ve belirli akademik bafla-
r› düzeyinde olan T›p Fakültesi ö¤-
rencilerine ekonomik destek sa¤la-
makt›r. Kurul ayr›ca, TKD bursiyer-
lerine yönelik kültürel aktivitelerin
düzenlenmesi, bilimsel ve sosyal
dan›flmanl›k hizmetleri verilmesini

de planlamaktad›r. 2002-2003
Ders y›l› için yap›lan müracaatlar
ön eleme (akademik düzey- ekono-
mik durum de¤erlendirilmesi) ve
sözlü görüflme ile sonuçland›r›lm›fl-
t›r.

Bu ders y›l›nda 35 ö¤renciye
burs imkan› sa¤lanm›flt›r. Befl ö¤-
renci mezuniyet nedeniyle boflalan
TKD bütçesine ait kontenjan için be-
lirlenmifltir.

Ayr›ca 14 ö¤renciye ilaç endüst-
risinden finansal sponsorluk sa¤la-

narak burs imkan› haz›rlanm›flt›r.

Buna ek olarak üç ö¤renciye özel bir

kurulufltan, 6 ö¤renciye ise Sosyal

Dayan›flma Vakf› Birimi kanal›yla

destek sa¤lanm›flt›r.

TKD ö¤renci burslar›ndan 2002-

2003 ders y›l› itibariyle 35 ö¤renci

yararlanmakta olup bu say› önceki

y›l›n yaklafl›k iki kat›na yak›nd›r.

Derne¤in hedef tan›m›na uygun

olarak e¤itim ve sa¤l›¤a birlikte

yat›r›m anlam›nda gelen ö¤renci

burslar›n›n kapsam›n›n her y›l ar-

tarak sürdürülmesi için gerekli

düzenlemeler yap›lmaktad›r.

TKD. Giriflimsel Kardiyo-
loji Çal›flma Grubu bu y›l
Onuncu y›l›n› dolduruyor.
Önümüzdeki y›l için planlad›¤›-

m›z etkinlikler, yenilenen web

sayfam›zda eflzamanl› olarak du-

yurmay› planl›yoruz.

“10. Ulusal Uygulamal›
Giriflimsel Kardiyoloji Çal›fl-
ma Grubu Toplant›s›” 11-14

Haziran tarihleri aras›nda ‹stan-

bul’da, Cevahir Kongre Merke-

zi’nde yap›lacak.

Yeni y›l bafl›nda ilk duyurusu-

nu gönderece¤imiz toplant›da;

yerli ve yabanc› konuflmac›lar,

kateter laboratuar›ndan canl›
yay›n, ilginç olgu ve komplikas-
yonlar›n tart›fl›ld›¤› bölümler
planlad›k. Ayr›ca balon valvoto-
mi, PDA kapat›lmas› gibi koro-
ner d›fl› giriflimlerin yer ald›¤›,
Pediatrik Kardiyoloji, Kalp Da-
mar Cerrahisi gibi ilgili dallar›n,
kateter hemflire ve teknisyenleri-
nin e¤itimine yönelik konular›n
tart›fl›laca¤› sempozyumlar gide-
rek artan yo¤unlukta her y›l ol-
du¤u gibi yer alacakt›r.

Kapl› stentler, giriflimsel te-
daviye efllik eden farmakoterapi,
akut miyokard infarktüsü’nde
primer PTCA ve stent uygulama-
lar› gibi güncel konular yan›nda,
ülkemizde giriflimsel tedavi uy-
gulamalar›n›n sosyal ve ekono-
mik boyutunun tart›fl›ld›¤› bö-

lümler de yer alacakt›r. Hepini-
zin ajandan›zda bu tarihleri ifla-
retlemenizi rica ediyoruz.

Web sayfam›zda bundan son-
ra çal›flma grubumuzun üye lis-
tesini, geçti¤imiz ay farkl› bir
toplant›lar ile ilgili bilgileri, önü-
müzdeki toplant› ile ilgili gelifl-
meleri bulabilirsiniz. Her ay
farkl› bir konunun tart›fl›ld›¤› bir
bölüm, bize ulaflabilece¤iniz bir
mail kutusu, giriflimsel kardiyo-
loji ile ilgili web siteleri ve top-
lant› tarihlerinin bulundu¤u bö-
lümler haz›rlad›k. Önerileriniz
do¤rultusunda sürekli yenilene-
cek olan web sayfam›z› tamam-
lamaya çal›fl›yoruz.

Hepinize 2003 y›l›n›n sa¤l›k,
mutluluk ve esenlikler getirmesi-
ni dilerim.

Prof. Dr. Vedat AYTEK‹N
TKD Giriflimsel Kardiyoloji
Çal›flma Grubu Baflkan›

Prof. Dr. Yelda BAfiARAN
TKD Ö¤renci Burslar› Kurulu Baflkan›


