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EDITORE MEKTUP
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi VolUm 19 Sayı 6 Sayfa 442-444'de yayınlanan "Yeni Kalp Cerrahisi Merkezlerinin Kurulmasında Etkili Bir Yöntem- Dr. Yaman Zorlutuna, Dr. Kemal Bayazıt" başlıklı makalede Türkiye'de yılda 7000 açık
kalp ameliyatı yapı ldığı, bunun da 5000'inin 5 merkezde gerçekleştirildiği, başka bir deyişle diğer merkezlerde yılda ortalama 130 açık kalp ameliyatı yapıldığı belirtilmektedir. Hastanemizden bu değerlendirmeye teme l o labilecek ameliyat
sayıları ve kayıtları ile ilgili hiçbir resmi ya da gayri resmi bilgi istenıneıniştir. Böyle bir genel değerlendirme yapılırken ilgili tUm kliniklerin gerçek ve resmi sayı ve sonuçlannın bildirilmesinin gerekliliği aç ıkça ortadadır.
Hastanemizde sadece 1990 yılında 402 açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ta hmini ortalama değerler verilerek İbn-i
Sina Hastanesi'nde ve hatta diğer bazı merkezlerde gerçekleştirilen açık kalp ame liyat ı sayılannın 130'a indirilmesinin
veya 500-800 vs. gibi olduğu tahmin edilen bazı sayıların ise 1OOO'lere çıkartılınasının hangi amaca hizmet ettiğinin
an laşılması mümkün değildir. Her ne kadar yayın kurallarınııda yazıların sorumluluğunun yazariara ait olduğu bildirilmekte ise de, bilime hiçbir katkısı olmayan bu tür yayınların derginizele yer alına s ı düş ündürücüdür. Yazarların önerdiği
çözüm hakkındaki eleş tirilerimi z saklı kalmak kaydıyla, 130- 1000 gibi sayıların hastane kayıtlanndan resmi olarak
araştınlmadığı, eksik, yanlış ve ta hmini değerlendirmeler olduğu görüş ündeyim.
Başkanı olduğum

klinik ile ilgili resmi döklimanlan

istenildiğinde takdiıne hazırım. Saygı larımla...

Prof. Dr.
Kalp ve

Sayın

Daınar

Hakkı Akalın

Ankara Üniv. Tıp Fakültesi,
Cerrahisi Anabilim Dalı Ba~kanı

Editör,

Editörü

olduğunuz

Türk Kardiyoloji

Derneği Arşiv i 'nde yayınlanan

makalemize yönelik

Sayın Akalın tarafından yazılan

eleştiıi mektubu konusunda görüşleriınizi alına duyarlılığını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek

isterim ki, yazımız Sayın Akalın tarafından düşünüldüğü gibi amacı belirsiz ve bilimsellikten uzak değil, 3 yıl süren başarılı
bir çalışınanın dökümünü içermektedir. Esas hedef yurdumuzda kalp cerrahisinin daha yayg ın v.e nite likli olarak
yapılabilmesi için edinilen deneyimler sonucunda bir yöntem s unulmasıdır. Ne yazık ki, yurdumuzda kalp ccnahisi merkezlerinin çalışmalarının sonuçlarını verebilecek bir referans ünitesi yoktur. Böyle bir ortaında bizim verilerimiz bilimsel
yayın ışığında ortalama rakamlar verilmiş, kesin biı· dil kullanılmaktan kaçınılmıştır.
Eleştirilen

savunulan noktalardan biri yurduınuzdaki beş kalp ceıTahi si merkezlerinden her biı·inin yıllık
1000 rakam ına varmadığı, 500 ila 800 arasında ka ldığıdır. Bu konuda kullanılan uslupla verilen
sayıların "hangi amaca hizmet e ttiğinin anlaş ılması ınlimkün olmadığı " yanıımı getiı·ilerek en azından kendi kliniğimiz
için as ılsız beyanda bulunduğumuz ima edilmektedir. Yayında adı geçen Türkiye Yüksek ihtisas Hasta nesi, Koşuyol u Kalp
Hastanesi, H. Ü. Toraks, Kalp ve Daınar CeıTahisi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü ve Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi gerek bilimsel yayınları ve gerekse kongre bildirileriyle bu rakama ulaştıklarını ve hatta Uzerine ç ıktıklarını
ispat etmiş ınerkezlerdir.
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düşünülürse bazılannın verilen ortalamanın Uzerine çıkması olasılığı elbette ki vardır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi Kalp ve Daınar CeıTahisi Anabilim Dalı'nın da bu grup içinde düşünülınesine 26-30 Mayıs 1990 tarillinde İzmir'de yapılan 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde sunduklan 21 Ocak 1985-31 Temmuz 19R9 tarihleri arasında,

4.5 yıllık dönemde gerçekleştiı·dikleri 1000 açık kalp ameliyatı sayısı neden olmuştur. Ay m merkezin 1990 yılı için bildirdikleri 402 rakamına ulaşmış olmalannın yurdumuzda kalp cerrahisinin yaygınlaşmas ı açı sından sevindirici ve takdir edilmesi gereken bir durum olduğu düşüncesindeyi z. Ne yazık ki, yazıınız hatalı yorumlanarak amacı göz ardı edilmek istenmektedir. Bizim ortaya koymak istediğimiz düşünce, hangi merkezin kaç tane açık kalp ameliyatı yaptığı, ya da birinin bir
diğerinden daha çok sayıda operasyon gerçekleştirdiği deği ldiı·. Amaç Türkiye'de hastane kapılannda aylarca, hatta
yıllarca ameliyat olmak için bekleyen hastalara daha gen iş kapsamlı ve nitelikli hizmet verebilmek düşüncesi ile başanya
ulaşmış olan 3 yıllık çalışınaınızı bir yöntem olarak sunmaktı.
Saygılarımla ,

Doç. Dr. Yaman Zorlutuna
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi
Kalp-Damar Cenahi Kliniği

119

