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TOPLANTI HABER VE ÖZETLER‹
MEETINGS, NEWS AND SUMMARIES
XVIII. Ulusal Kardiyoloji
Kongresi’nin Ard›ndan
XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim günlerinde Belek (Antalya) Magic Life Sirene City’de yine
büyük kat›l›mc› say›s› ve baflar› ile düzenlendi. Baflta
Kongre Bilim Kurulu olmak üzere, bütün sorumlular› kutlamak gerek. Kongre merkezinin tek otelle s›n›rl› kalmas› son y›llarda ilk kez gerçekleflti; bu kat›l›mc›lar taraf›ndan takdir edildiyse de toplant› salonlar›n›n ayn› bahçede fakat birbirinden 500 m uzakl›ktaki eski ve yeni binalarda olmas› sonucu, da¤›n›kl›k sorunu ancak k›smen çözülebilmifl oldu.
Kongreyle ilgili say›sal veriler etkileyici olmaya devam etti. Kongreyi 1640’› hekim olmak üzere, refakatçiler, hemflireler, sanayi temsilcileri de say›l›nca,
2600 kifli izledi. Ülkemizin derin ekonomik krizden
ç›kmaya u¤raflt›¤› bir ortamda bu, büyük bir mesleki ve sosyal olay› ifade etmektedir. Toplant›lar 6 paralel salonda yürütüldü. Kongre için ulaflan 899 bildiri özeti aras›ndan %60’l›k bir bölümü seçilerek sözlü bildiri ve poster olarak sunuldu. Sunulan çal›flmalar ülkenin 56 merkezinden ve iki yurt d›fl› merkezden kaynaklan›yordu. Bu kurumlar aras›nda T. Yüksek ‹htisas Hastanesi, S. Ersek GKD Cerrahisi Merkezi ve Gülhane ATA ve Karadeniz TÜ t›p fakültesi bafl› çekmekteydi.
Aç›l›fl konuflmas›nda Yale Üniversitesi’nden
emekli Prof. Oktay Sinano¤lu’nun konuflmas›nda
Türkçe ve Türkiye-Bat› iliflkileri konusunda ilgi çekici
görüfller dile geldi; ama genifl bir dinleyici kitlesince
bilinen bu görüfllerin bir bilimsel kongrede daha objektif bir flekilde ifade edilmesi arzu edilirdi. Dernek
Baflkan› say›n Ali Oto’nun konuflmas› s›ras›nda Kardiyoloji’nin Türkiye’deki serüveni adl› bir belgeselden pasajlar gösterildi.
Yirmiyi aflk›n yabanc› konuk konuflmac› aras›nda
Almanya ve Hollanda Kardiyoloji Dernek Baflkanlar›
Günter Breithardt ile F. Verheugt, A.B.D.’nden Abdul Jamil Tajik, Robert Roberts, lipidler üzerine ünlü
Robert Mahley, Alan Sniderman ve Gerd Assmann,
hipertansiyon alan›ndaki “dev”lerden Lennart Hanson, John Reid ve Giuseppe Mancia bulunuyordu.
Tajik’in üç konuflmas› da etkileyici idi.
Uydu sempozyumlar›na sanayiden ra¤betin yük-

sek oldu¤unun göstergesi olarak toplam 15 uydu
sempozyumu kongrede yer ald›. Türk Kardiyoloji
Derne¤i’nin düzenledi¤i sempozyumlardan Yay›n
Eti¤i üzerine olan› özel ilgi çekti ve bir ihtiyaca cevap
veriyordu. Çal›flma gruplar›n›n 9 sempozyumu da
kongre program›na çeflitlilik sundu. Mini Kurslar›n
vasat›n üstüne ç›kmad›¤›, sabah›n çok erken saatine
konmak zorunlulu¤u hissedilen “Nas›l Yapal›m?”
oturumlar›n›n da az ilgi çekti¤i söylenebilir.
Kongreye hemen öncelik eden 4/5 Ekim günlerinde ‹leri Yaflam Deste¤i E¤itim Kursu, geçen y›l oldu¤u gibi, bu defa da 40 kadar e¤iticinin daha kazan›lmas›na imkan verdi. Bu kongrede yap›lan Çal›flma
Gruplar› yöneticilerinin seçimine iliflkin olarak, bir bölümünde çeflitli nedenlerle elefltiriler dile getirildi.
Sosyal faaliyetlerin zenginli¤i bu kongrede de
göze çarpt›. Aç›l›fl ve gala yemeklerine ilaveten, gün
boyunca birkaç sanayi flirketinin konuk evlerinde
sunduklar› dinlenme ve meflrubat imkanlar›, Antalya’n›n nefis havas› ve denizi ile birleflince, pek çok
kat›l›mc›ya otelin bahçesinde veya konuk evlerinde
yorgunluklar›n› atmaya çal›fl›rken rastlamak mümkündü.
fiahsi görüflüm olarak Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin düflündüren yan›, oturumlar›n nisbi tenhal›¤›n›n yans›tt›¤› bilimsel kongre-turizm dengesinde,
dengenin ikincisi yönünde a¤›r basmaya e¤ilim göstermesiydi. Bunun çeflitli nedenlerinden biri, kongre
ve toplant›lar›n belki gere¤inden s›k olmas› olabilir.
Katk›da bulunan bir di¤er etkenin de, kongre mevkiinin ve mevsimin cazibesi olmas› mümkündür.
Kongre program›n›n giderek çok yüklü bir nitelik kazanmas›n›n da rolünün oldu¤u bu konu TKD Yönetim Kurulu taraf›ndan ciddi olarak ele al›nmaktad›r.
Kat›l›mc›s› bol, davetli yabanc› konuflmac›lar› kaliteli, sanayiin ra¤beti yüksek, sosyal etkinlikleri zengin, Derne¤e e¤itim ve araflt›rma deste¤i için sevinilecek bir maddi tutar b›rakan Ulusal Kardiyoloji
Kongresi’nin – devletin küçülmesine benzer biçimde
– bir yaklafl›mla, bilimsel ilgi çekicili¤inin ileride güçlendirilmesi olas› görünmektedir.
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