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ED‹TÖRDEN
EDITORIAL
Editör Yard›mc›lar› Toplant›s›,
AKD ve PREMISE
Tam gün görev yapan ö¤retim üyelerinin
Dünya gaileleri ve ailevi sorunlar›na ek olarak bilimsel düzeylerini sürdürebilme gayretleri, e¤er
dahi de¤iller ise, çok h›zl› bir tempoda yaflamak,
hatta kendilerine ya da yaflad›klar› çevreye yabanc›laflma sorununu gündeme tafl›maktad›r.
Yukarda sayd›¤›m yüklerin temelde en a¤›r› tam
gün görevini “tam” olarak yapabiliyor muyuz?
Profesör ya da flef olman›n “tam maafll› full-time
emekli” anlam›na hiç gelmedi¤ini a¤›r kapitalist
düzenli ekonomilere sahip bat› ülkelerinde görüyoruz.
Otokontrolün, bilimsel düzeyde de¤il de ‘oy’a
dayal› baz› “ciddi” demokratik düzenli e¤itim kurumlar›nda, yerimizi – onurumuzu – düzeyimizi
korumak için can›m›z› diflimize takmak zorunda
olmal›y›z. Bu gerçeklere ra¤men Editör kadrosu,
yard›mc›lar, uluslar aras› yay›n kurulu ile AKD hakemleri dergilerinin kredisini daha da yükseltmek için ciddi flekilde emeklerini esirgememektedirler. Dergilerde Editör, Editör Yard›mc›lar› ve
Yay›n Kurulu düzenli olarak ya da kiflisel dilekle
bu a¤›r bayra¤› s›ras› gelince bir baflkas›na devrederler. Daha önce, “Ç›karken” bafll›kl› ilk editöryel yaz›mda da belirtti¤im gibi, en az›ndan
benim misyonum, SCI’ya girdi¤imiz anda bitecektir.
Otuz y›ld›r ilk defa kat›lamad›¤›m Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde AKD Editör Yard›mc›lar› Say›n Prof. Dr. Y›lmaz Niflanc›’n›n baflkanl›¤›nda
toplanarak, AKD’nin temposunun art›r›lmas›,
Editör Yard›mc›lar› ile Yay›n Kurulu de¤iflikliklerini tart›flt›lar. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2004
Mart say›s›nda biraz de¤iflik bir kadro ile ve e¤er
ekonomik bir destek de sa¤lan›rsa daha farkl› bir
düzende sunulacakt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), özellikle 1998 y›l›ndan sonra kalp damar hastal›klar› ve inme ile
mücadeleyi ana öncelikleri aras›na alm›flt›r.
DSÖ’nün bu alanda yürüttü¤ü en kapsaml› projelerden biri PREMISE projesidir. Bu projede
amaç; evvelce kalp krizi geçirmifl ya da inmeye
maruz kalm›fl hastalarda benzer olaylar›n tekrarlanmas›n›n önlenmesidir. Tüm Dünya’da geliflmekte olan ülkelerden 10’u PREMISE program›na dahil edilmifltir. Türkiye bu projeye iki y›l önce
al›nm›fl ve DSÖ taraf›ndan ülkemizde bu konudaki çal›flmalar için Doç. Dr. Bülent Görenek görevlendirilmifl, projenin ilk aflamas› pilot bölge
olarak seçilen Eskiflehir’de gerçeklefltirilmifltir. Elde edilen tüm bulgular 18-19 A¤ustos 2003 tarihlerinde Ankara’da yap›lan genifl çapl› bir toplant›da tart›fl›lm›flt›r. Söz konusu toplant›ya Dünya Sa¤l›k Örgütü Kalp Damar Hastal›klar› Korunma Bölümü Direktörü, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Tabipler Birli¤i yetkilileri ile çok say›da bilimsel dernek ve kurum ifltirak etmifltir. Toplant›da al›nan
kararlar gere¤i projenin ikinci aflamas› için de Eskiflehir pilot bölge seçilmifltir. PREMISE PHASE II
çal›flmas›nda DSÖ ve konuyla ilgili kurum ya da
kurulufllar›n katk›lar› sa¤lanarak kalp ve damar
hastal›klar›n›n önlenmesinde halk›n e¤itimi ve
hekimlerin bilgilerinin güncellefltirilmesi sa¤lanacakt›r.
DSÖ PREMISE projesinin hasta bilgilendirme
k›sm›nda Anadolu Üniversitesi ile iflbirli¤i gerçeklefltirildi. Hasta e¤itimi konusunda Dünya Sa¤l›k
Örgütü, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi birlikte çal›flacak. Bu
amaçla DSÖ PREMISE Projesi ‹letiflim Fakültesi’nde son s›n›fta ders konusu oldu. Bu fakültenin ö¤retim üyeleri ve ö¤rencileri kalp hastal›klar› ve inme konusunda halk› bilinçlendirmek maksad› ile çeflitli medya araçlar›n› kullanarak kitle
etkileme projeleri oluflturacaklar. Bu projeler Os-
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magazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal› ve
Dünya Sa¤l›k Örgütü yetkilileri taraf›ndan incelenip gerekli düzenlemeler yap›ld›ktan sonra uygulamaya konulacak.
PREMISE çal›flmas›n›n önemi Eur Heart J. Kas›m say›s›nda yay›nlanan PRIME Study (Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction) ile daha da belirginleflmektedir. Bu çal›flmada, en az›ndan farkl› ülke çal›flmalar› olan, Framingham ve PROCAM çal›flma sonuçlar›n›n, koroner kalp hastal›¤› risk fonksiyonlar›n›n Belfast
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ve Fransa’ya uygulanmas›nda ciddi de¤erlendirme hatalar› ile birlikte oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Yurdumuzda da en az›ndan Ulusal K›lavuz
haz›rl›klar›nda gerçek ulusal de¤erlere ulaflman›n
çok önemli oldu¤u yukar›daki bilgilerle daha iyi
anlafl›lmaktad›r.
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