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Healthy heart means surviving Turkish nation
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Yukar›da bilgileri verilen “Yaflas›n Kalbiniz” isimli eseri
okudu¤umda ilk izlenimim kitab›n halk›m›z›n rahatça anlayabilece¤i ak›c› ve kolay anlafl›l›r bir dille yaz›lm›fl oldu¤uydu. Bu kitab›n toplumun kalp damar hastal›klar› konusunda bilinç düzeyini yükseltmeyi, kalp damar t›kan›kl›¤›n›n risk faktörlerini ve tedavisini anlatmay› ve kalp hastal›klar›n› önlemeyi hedefledi¤ini
düflündüm. Bunun yan›nda kalp damar hastal›klar›nda ortaya
ç›kan bulgular›, tan›s›nda kullan›lan yöntemleri, ilaç tedavileri
ve yaflam tarz› de¤ifliklikleri yan›nda bitkilerle tedaviler kitapta
ayr›nt›l› bir flekilde yer almaktad›r. Ani kalp durmas›na uygulanmas› gereken ilk yard›m ve canland›rma yöntemlerine yapt›¤›
vurgu ise kitab›n genifl yelpazesinden önemli bir örnektir.

Hekimler kalp damar hastalar›na hastal›¤› ile ilgili ayr›nt›l›
bilgi vermeyi isteseler bile günlük uygulamada en iyimser rakamla 30 dakika görüflebildi¤i hastalar›na ayr›nt›l› bilgi verememektedir. Yaklafl›k bir haftada okudu¤um ve her sayfas›n›n ayr› bir de¤er oldu¤unu gördü¤üm bu eserdeki bilgilerin tümünü
toplumumuzun her bireyi ve özellikle kalp damar hastal›¤› olan
herkesinin okumas›n›n çok faydal› olaca¤›n› düflündüm. Öyleyse bu eser önemli bir rehber kitap olarak Türk hekimlerine ve
toplumuna büyük katk› sa¤layacak ve hekimlerin iflini kolaylaflt›racak niteliktedir.
Yazar›n kalp damar hastal›klar›n›n tedavisinde bitkisel tedaviye yer vermesi ise klasik kitaplar›n d›fl›nda bir yaklafl›m olarak dikkati çekmektedir. Birçok geliflmifl ülkede (ABD gibi) bitkisel tedaviler tamamlay›c› tedaviler bafll›¤› alt›nda üniversite
çat›s› kontrol alt›na al›narak bu alana kürsü verilmekte ve lise
mezunu olsa da bile bu alanla ilgilenen kifliler profesör unvan›
al›rken bizde geçmiflte bu alanla ilgilenen kiflilerin suçlanmas›
al›fl›lagelmifltir. Son y›llarda beslenme ve bitki tedavisine daha
bilinçli ve objektif bir yaklafl›m›n gösterilmesi ve kalp damar
hastal›klar› aç›s›ndan bu konuya at›fta bulunulmas› sevindiricidir.
Kitapta “hasta olmak kader de¤il” deniyor. Kalp damar hastal›¤› geliflimi için genetik yatk›nl›¤› olan ya da yüksek riski bulunan kiflilerde hastal›¤›n önlenebilece¤i vurgulan›yor. Ülkemizde kalp damar hastal›klar›n›n önlenmesine dönük çabalar›n
yetersizli¤i ortada iken kitab›n bu konudaki bilgilendirme ve
önerileri yerinde ve de¤erlidir.
Bunun yan›nda yazar ani kalp durmas›n›n hastanede geliflti¤i olgularda hastalar›n %100'e yak›n kurtar›ld›¤›n› vurgulanm›flt›r. Ani kalp durmas›n›n ço¤unlukla hastane d›fl›nda geliflti¤ini düflünerek birçok ülkenin temel canland›rma uygulamalar›
konusunda halk›n› e¤itti¤ini belirtmektedir.
Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde asistanl›k y›llar›mda kalp
durmas› gerçekleflen hastalara al›nd›klar› yerde ya da nakledilirken kalp masaj› ve suni teneffüsün yap›lmad›¤›n› ve hastalar›n beyin ölümü sonucu bitkisel hayata girdi¤ini çok s›k gördüm.
Bir gün Kad›köy'den hastanemize sevk edilen hastan›n yolda
fenalaflmas› üzerine Haydarpafla-Kad›köy istikametindeki tek
yönlü yola ters yönden girifl yap›p hastay› zaman›nda yetifltiren
ambulans floförüne teflekkür etmifltim. Nakil s›ras›nda ventriküler fibrilasyon geliflen ve müdahale edilmeden bize gelen hasta defibrile edilip dolafl›m sa¤land›ktan bir gün sonra kendine
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geldi¤inde ve bana teflekkür etti¤inde ambulans floförüne dua
etmesi gerekti¤ini söylemifltim. O günlerde keflke insanlar›m›z
ani kalp durmas›n›n ciddiyetini bilse ve bu olay› hemen tan›yabilse ve do¤ru müdahale edebilseydi diye düflünürdüm. Böylece ambulans ekibi gelene kadar hasta canl› tutulabilirdi. Bu sayede sadece 4 dakika içinde gerçekleflecek beyin ölümünü ve
bitkisel hayata girme engellenirdi. Bir ad›m ileri giderek ambulanslar›n 2-3 km aral›klarla flehirlerin her yerine da¤›t›lmas›, donan›m ve çal›flanlar›n›n yeterli olmas› ve trafi¤i s›k›fl›k yerlerde
motosikletli ambulans hizmetinin uygulanmas›n› ve hastalara
çok çabuk ulaflmas›n› hayal ederdim. Hatta flehrin belli noktalar›nda helikopter ambulans pistleri olsa da yer ekiplerine destek verse derdim. Pahal› bile olsa böyle bir hizmet sonras› bir kiflinin hayat›n› kurtard›¤›n›zda insanlar›n sa¤l›k sistemi, hükümet
ve devlete bak›fl ve güveninin farkl› olaca¤›, toplumsal bütünlü¤ün güçlenece¤ini düflünürdüm. Bu kitap benim daha birçok
hayalimi uyand›rd›…
Bu eseri ülkemizde üç milyon oldu¤u san›lan kalp damar
hastalar› ve yak›nlar›n›n, kalp damar hastal›klar›ndan korunmak
isteyen geri kalan 67 milyon insan›n okumas›n›n faydal› olaca¤›
aç›kt›r. fiafl›rd›¤›m nokta ise böyle bir kitab›n en son bask› dahil
1500 adet bas›lmas›d›r. Bu esere sahip ç›k›p onu topluma mal
edip okuma yazma bilmeyenleri bile kapsayacak baflka eserler-

le destek olursak say›n Mehmet Okyar'› memnun etmifl olaca¤›m›z› ve onun hedeflerine ulaflmas›na katk›da bulunaca¤›m›z›
düflünüyorum.
Ben K›rflehir'de görev yaparken, koroner anjiyografisi normal oldu¤u halde ifllem sonras› damar›n›n aç›ld›¤›n› sanan (ya
da onlara böyle söylenen) ve raporu olmayan baz› hastalarda
yan›lg› sonucu restenoz araflt›r›rken duydu¤um flaflk›nl›k sonucu insanlar› kalp hastal›klar› konusunda bilgilendirmeyi amaçlam›flt›m. Bu do¤rultuda birkaç yerel gazetede sa¤l›k köflem
vard›.
Beni hiç tan›mayan say›n hocam›z Mehmet Okyar ile ortak
birçok düflünce ve umutlar›m›z›n oldu¤unu flaflk›nl›kla gördüm.
Fark›nda olmadan “Yaflas›n Kalbiniz” adl› eser ile benim ve birçok meslektafl›m›n topluma ve hastalar›na söylemek isteyip de
söylemediklerini ve daha birçok de¤erli bilgiyi halk dilinde kaleme alan hocam›za toplum sa¤l›¤›na büyük katk›s› olabilecek bu
nadide eseri için teflekkür ediyor ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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