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Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin
XVII. Ulusal Kardiyoloji
Kongresinden Haberler
TKD Baflkan› Prof.Dr. Altan
Onat’›n XVII. Ulusal Kardiyoloji
Kongresi’nin Aç›l›fl Konuflmas›
Dernek baflkan› say›n hocam›z Prof. Dr. Altan
Onat’›n aç›l›fl konuflmas›n›n tam metnini lütfetmeleri
ile virgülüne dokunmadan sunuyoruz,
fiükranlar›m›zla.
De¤erli Meslektafllar›m, Say›n Konuklar, Sanayiin De¤erli Temsilcileri,
Size Türk Kardiyoloji Derne¤i ad›na XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresine hoflgeldiniz demekten derin k›vanç duyuyorum. T›p toplulu¤umuzun en seçkin kongrelerinden biri
olan ulusal Kongremiz, tarihi ve turistik cazibe merkezi olan
‹zmir’e yine dönmüfltür. ‹zmir kongre için g›pta edilecek bu
tesise sahiptir. ‹zmir’deki kongrelerimizin baht›, halk›m›z›n
karfl›laflt›¤› en büyük sorunlu dönemlerin hemen akabinde
olmas›d›r. Bu 1995, 97’de oldu¤u gibi, 1999 ve bu y›l için
de geçerlidir. Ekonomik kriz, siyasi t›kan›kl›k, deprem felaketi, içinde bulundu¤umuz en derin mali-ekonomik-siyasi kriz
hep buradaki kongrelere öncelik etmifltir. Bu kez bir de yurt
d›fl›nda savafl›n ç›kmas› ufkumuzu daha karartt›. Bununla
birlikte, bu defa da düzeyi ile hat›ralarda kalacak bir kongre
idrak edece¤imize inan›yorum. Bu konuflmamda bu seneki
kongremizin özellikleri ve Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin son
y›l›na iliflkin önemli geliflmeleri üzerinde durmak istiyorum.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin t›pta en çok ilgi çeken bir
kongre haline geldi¤i bilinmektedir. Kongreye ulaflan bildiri
özetleri bu y›l 835 ile rekor düzeye eriflmifltir. Kongre Bilim
Kurulu sunulacak bildirilerin niteli¤ini korumak istemekle birlikte, ulaflan özetlerin %60’›n› dikkatinize arzetmek üzere
seçmifltir. Sözlü bildiri oturumlar›ndaki art›fl›n ilgi çekicili¤i
hususunu bu kongrede birlikte görece¤iz. Kongrede tart›fl›lacak bildirilerin yurdun 27 flehrinde yerleflik, say›s› 60’a varan kardiyoloji merkezinden kaynaklanmas›, bu kongrenin
ulusal niteli¤ini gözönüne sermektedir.
Ulusal Kongremiz seçkin uzmanlar›n konferanslar› ve
sempozyumlar arac›l›¤iyle sürekli t›p e¤itimi kapsam›nda an-
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laml› bir ifllev görmektedir. Bu kongrede zengin bilimsel
program gelene¤i yine sürmüfltür. Derne¤imizce henüz bafllat›lan Yeniden Canland›rma e¤itiminin bafllang›c› olarak bir
e¤itim kursu eklenmifltir. Minikurslar›n ve Nas›l yap›l›r? oturumlar›n›n say›s› artt›r›lm›fl, hem belirli alanlarda temel bilgiler verilmesi, hem de uygulamayla ilgili sorulara cevap bulunmas› amaçlanm›flt›r. Bu çerçevede, cem’an 24 sempozyum ve yurtd›fl›ndan 21 davetli konuflmac›n›n konferanslar›ndan yap›lanan cazip bir program haz›rlanm›flt›r. Baflta
ABD, ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere, 12 ülkeden kalkarak
ekspertizlerini bizimle paylaflan bu otoritelerin herbirine
Derne¤imiz ad›na flükranlar›m›z› sunar›m.
Kongremizde bildirilerin artmas›na paralel biçimde uluslararas› kongrelerdeki bildirilerde ve üst düzey t›p dergilerindeki kardiyoloji yay›nlar›nda 1990’l› y›llarda gözlemlenen
h›zl› geliflmenin 1 y›ld›r duraklamaya dönüfltü¤ü izlenimi
al›nmaktad›r. 2000 y›l›nda ülkemizden kaynaklanan ve Science Citation Index’ce taranan dergilerde tam metinli kardiyoloji yay›n› say›s› 68’de, dünyadaki pay›m›z binde 5.3’de
kalm›flt›r. Avrupa Kardiyoloji Kongrelerinde kabul edilen bildiri say›m›z da önceki iki y›l 43 ve 49’a s›çrad›ktan sonra, bu
y›l 49’da kalm›flt›r. Böylece kabul edilen bildirilerin hacmi bak›m›ndan Rusya, Finlandiya, Norveç, Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerin kardiyoloji araflt›rma düzeyine hiç de¤ilse
eriflti¤imizi ve Avrupa ülkeleri aras›nda 12’nci s›raya yerleflti¤imizi dört y›l üstüste teyid etmifl bulunuyoruz. Buna ra¤men, bildiri kabul oran›nda %13-15’lik direnci henüz k›rabilmifl de¤iliz. Say›ya önem verme yerine, daha derinli¤ine ifllenen, daha çok yank› yaratacak araflt›rmalara öncelik vermemiz, geliflmemizi sürdürme imkan› tan›r.
Derne¤imiz son birkaç y›lda çeflitli yönlerde araflt›rmalar› teflvik ve araflt›rmac› yetifltirme¤e bilfiil maddi destek sa¤lamaktad›r. Genç Araflt›rmac› Teflvik ödülünün flimdi dokuzuncu y›l› idrak edilirken, kardiyolojik araflt›rma proje deste¤i, kongre poster ödülü, üç dev kongrede bildiri kabul ettirenlere, ve üst düzey dergilerde ç›kan kardiyoloji yay›nlar›m›za destek vermekteyiz. Geçen y›l Derne¤imiz bursuyla 15
ö¤renci okudu. Türk Kardiyoloji Derne¤i bu takvim y›l› boyunca 90 milyar liral›k araflt›rma deste¤ini çeflitli meslektafllar›na sunmak üzeredir.
Mevcut 9 çal›flma grubumuz geçti¤imiz y›l faaliyetlerini
sürdürdüler. Bu ba¤lamda ‹nvazif Çal›flma Gr Antalya’da
VIII. Ulusal ‹nvazif Kardiyoloji Toplant›s›n›, Ekokardiyografi
Çal›flma Gr y›ll›k toplant›s›n›, 3 Çal. Grubu bir ortak toplant›
ve müteaddit ÇG da birden fazla e¤itim kursu düzenledi.
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Çal›flma gruplar›n›n gerçek ifllevi say›lacak mezuniyet sonras› e¤itim alan›nda ifllevini daha yayg›nlaflt›rabilip bilemeyece¤i ilgi çekmektedir.
H›zla geliflen teknoloji, tedavi usulleri ve kavramlar, alanla ilgili genifl hekim kitleleri için uzmanlarca haz›rlanm›fl k›lavuzlara da gereksinim göstermektedir. TKD’nce yeni olarak
iki k›lavuz (Tablo 8), Elektrofizyoloji, Ablasyon ve de Kapak
Hastal›klar› Tedavi k›lavuzu haz›rlanm›flt›r.
‹letiflim bak›m›ndan Türk Kardiyoloji Derne¤i bir y›ldan
fazlad›r at›l›m içindedir. Yaln›z kongre bildirilerinin internette sunulma imkan› sa¤lanm›fl de¤ildir, Web sitesinde Dernekçe ç›kar›lan k›lavuzlar da yer almaktad›r; üstelik yay›n organ›m›z Arfliv’de her ay yay›mlanan makalelere ayn› ay ulafl›labilmektedir. Böylece ülkemizde gerçeklefltirilen araflt›rmalar›n önemli bir bölümü isteyen hekimlerimizce derhal
eriflilebilmektedir. Üyelerimiz ile di¤er meslekdafllar›m›z›n Internet’teki Dernek Web sayfas›ndan yararland›klar›n› umuyorum.
TKD’nin halk›m›z›n kalp sa¤l›¤› konular›nda bilinçlendirilmesine yönelik olarak anlaml› giriflimleri sürmektedir. Türkiye Kalp Raporu 2000 bafll›¤›n› tafl›yan bir kapsaml› rapor, kamuoyuna geçen y›l sunuldu¤u gibi, birçok dernek, vak›f ve
kuruluflun kat›ld›¤› Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Platformu flemsiyesi
alt›nda kalp-damar hastal›klar›n› önleme yolunda faaliyete
geçilmifltir. Dünya Sigara Günü, Kalp Haftas› ve iki hafta önceki Dünya Kalp Günü’nde bu amaçla medya arac›l›¤› ile kamuoyunda çeflitli etkinliklerde bulunulmufltur. Derne¤imiz
öncülü¤ündeki TEKHARF Çal›flmas›n›n 11 y›ll›k takibi halk›m›z›n risk profilini, koroner morbidite ve mortalitesini ortaya
koymakla kalmam›fl, risk profilinin Bat›l› toplumlardan farkl›
ve toplumun daha yüksek riske sahip oldu¤unu göstermifl
ve bu farklar›n patogenezine ›fl›k tutmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu bilgilerden daha somut ve pratik sonuçlar ç›karmam›z ve toplumca yararlanmam›z gerekir. Türk Kalp Vakf› ile halk›n bilgilendirilmesi ve araflt›rmalara destek konusunda iflbirli¤i anlaflmas› da 6 ay önce imzalanm›flt›r.
Ulusça 8 ayd›r çilesini çekti¤imiz ekonomik buhrandan,
TK Derne¤i lehine ç›kar›lacak dersler olmal›d›r. Krizin ekonomik oldu¤u kadar, sosyal ve politik kökenli oldu¤unu çok iyi
biliyoruz. Buhran›n alt›nda yatan siyasi basiretsizlik, partizanl›k, popülist politika uygulamalar›, toplumumuzca günü gün
eden, tüketime afl›r› a¤›rl›k veren al›flkanl›klar›m›z, israfa zemin yaratan müsamahakarl›¤›m›z y›llar sonra geldi çatt›. Halk›m›zca demokrasi, adalet, finans ve ifl hayat› dahil, her alanda sorumluluk, üretkenlik ve fleffafl›k beklenmektedir.
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1990’l› y›llarda giderek h›zlanan borçlanmaya dayal› aldat›c›
refah›n diyetini ödeyen genel toplumumuza karfl›l›k, TKD
sa¤l›kl› bir geliflme, büyüme ve etkinleflme sürecini en az 20
y›ld›r aral›ks›z sürdürmektedir. Ancak bunun ayn› flekilde devam etmesi için, üyelerin ilgilerinin azalmamas›, her kesimdeki yöneticilerin özverili çal›flmalar›, icraatin prim bulmas›,
Dernek’ten flahsen ald›¤›m›zdan çok Derne¤e katk›da bulunmam›z, özetle, siyasilerin politikay› popülizmle özdefllefltirmeye al›flma tarz›na, gelecek yöneticilerimizin kap›lmamas› gerekmektedir. Faal kadrolar›m›z araflt›rma, proje üretimi,
k›lavuz haz›rlama, hekim e¤itimi ve halk›n bilgilendirilmesi
etkinliklerine h›z vermeliler. Toplumun biz akademisyenlerden kalp sa¤l›¤› ve tedavisi sorunlar›n›n çözümüne ›fl›k tutacak proje üretimi bekledi¤ini unutmamal›y›z. Bir dura¤anl›¤a girmifl gibi görünen kardiyovasküler t›p alan›ndaki uluslararas› üst düzey yay›nlar›m›za, yeniden h›z kazand›rmal›y›z.
Tarihinin en derin sosyopolitik ve ekonomik krizi içinde
toplumumuz k›vran›rken ve Türk liras›n›n gerçek d›fl de¤eri
ile birlikte, Derne¤in maddi varl›¤› da büyük oranda erozyona u¤rarken, TKD’nin 1990’l› y›llardaki dinamik, fakat basiretli tutumu semeresini vermifltir. Edinilen maddi birikim,
TKD’ne 3 ay önce Istanbul’da ayn› binada iki genifl dairenin
sat›n al›nmas›n› gerçeklefltirme¤e olanak tan›m›flt›r. Derne¤in önümüzdeki 10-15 y›ll›k geliflmesine imkan yaratacak bu
emlak›n, tüm üyelerimizin çeflitli yönlerden istifadesine sunulmak üzere, k›sa sürede haz›rlanaca¤› bilinmelidir.
Sözümü sona erdirirken, bu ulusal kongrenin oluflmas›na de¤erli katk›larda bulunan çeflitli zevata Derne¤imiz ad›na flükranlar›m›z› sunmak benim için kuflkusuz zevkli bir görevdir. Kongreyi bir y›ld›r titizlikle haz›rlayan yönetim kurulu
de¤erli üyelerine, zamanlar›n› cömertçe kongreye hasreden
Bilim Kurulu üyelerine, Poster Ödül jürisi üyelerine, özellikle
program› yöneten Bilim Kurulu baflkan› say›n Oto’ya, mali
ve sergileme ifllerinin sorumlulu¤unu üstlenen say›n Aytekin’e derin takdir hislerimi ifade etmek isterim. Katk›lar›yla
kongrenin düzeyini yücelten, renk katan de¤erli konuk konferansç›lar›m›za, bildiriyle katk›da bulunacak uzmanlar›m›za
ve, nihayet, Ulusal Kongreyi maddeten destekleyen ve sosyal faaliyetleriyle zenginlefltiren ilaç ve t›bbi teçhizat flirketleri yetkililerine flükranlar›m›z› arzederim.
Gerçeklefltirdi¤i reformlar› ve bilim yoluna verdi¤i öncelik nedeniyle, Atatürk’e ba¤l›l›k ve minnettarl›¤›m›z›
huzurunuzda tekrarlamak isterim.
Kongremizin verim ve baflar› dolu geçmesini, sonunda
hepinizin iyi an›larla ayr›lman›z› içtenlikle dilerim.

