
bu y›l yine temel konularda 12 program haz›rland›. Önümüzdeki
haftalarda yay›na girecek olan bu programlar›n da çok ilgi çekece¤ine
inan›yoruz. TKD Dünya Kalp Günü’nde yapt›¤› etkinliklerle ve yo¤un
media kat›l›m› ile kalp ve damar hastal›klar›na dikkat çekti. TKD Kas›m
ay›nda iki ay sürecek tarihimizin en  büyük halk› bilinçlendirme
kampanyas›n› bafllatt›. Novartis firmas›n›n katk›s›yla gerçekleflen bu
etkinlikte ülkemiz için en önemli üç risk faktöründen biri olan hipertansiyon
ile ilgili olarak “fark›ndal›k” yarat›lmas› hedeflendi.

TKD uluslararas› alanda da aktif bir y›l geçirdi. Çeflitli temaslar bölgede
TKD’nin lider konumunu güçlendirdi. En önemli etkinliklerden biri bu
Haber Bülteni’nde ayr›nt›l› bilgiler yer alan Türk Dünyas› Kardiyoloji
Birli¤i ile ilgili oland›. Dünya Kalp Federasyonu ile yap›lan temaslarla
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin de Dünya Kalp Federasyonu’na
üyeliklerinin yolu aç›ld› ve Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i’nin Dünya
Kalp Federasyonu’nca  tan›nmas› gündeme geldi. Avrupa Uzmanlar
Birli¤i Yönetim Kurulunda AB d›fl› ülkeleri temsil için dernek baflkan›m›z›n
seçilmesi kayda de¤er bir di¤er geliflme idi. Bu y›l ilk kez XXI. Ulusal
Kongre ile Alman Kardiyoloji Derne¤i ile ortak toplant›lar gelene¤i
bafllat›l›yor. Avrupa Kardiyoloji Derne¤inin bu önemli üyesi ile bafllatt›¤›m›z
iliflkilerin gelecekte artarak sürmesinin önemi aç›kt›r.

Bu y›l Ulusal Kongre’mizdeki birçok yenilik yan›nda önemli bir geliflme,
sonunda bir uzlafl› metninin yay›nlanaca¤› “Politika Konferans›” fleklindeki
ilk toplant›n›n gerçekleflecek olmas›d›r. Son birkaç y›l›n en s›cak
konular›ndan biri olan “Kardiyolojide Kök Hücre Uygulamalar›” ile ilgili
bu toplant›y› gelecekte di¤er önemli konular›n izleyece¤ini umuyoruz.

Sayg›larla,

Prof. Dr. Ali OTO
TKD Baflkan›

De¤erli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Derne¤i’nden size çok iyi haberlerimiz var. Yönetim
Kurulu ve  Yönetim Kurulu Alt Birimleri’nin y›l boyu yo¤un çal›flmalar›
ile çok aktif geçirdi¤imiz bir y›l›n sonunda tarihimizin en büyük Ulusal
Kongresini yap›yoruz. Bu y›l TKD yurt içinde ve yurt d›fl›nda çok önemli
varl›k göstererek görünürlü¤ünü önemli ölçüde yükseltti.

Geçen y›l Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Politikas› ile ilgili çal›flmalar›n TKD’nin
öncülü¤ü ile  Sa¤l›k Bakanl›¤›’m›z›n koordinatörlü¤ünde bafllad›¤›n›
duyurmufltuk. Sevinçle bildirmek isterim ki elliyi aflk›n meslektafl›m›z›n
de¤erli katk›lar›yla ilk taslak haz›rlanm›fl ve Sa¤l›k Bakan›’m›z say›n
Recep Akda¤’›n onaylar› ve direktifleriyle Sa¤l›k Bakanl›¤› web
sayfas›nda görüfl ve önerilere aç›lm›flt›r. Önümüzdeki y›l bafl›nda
kesinleflecek olan doküman bir eylem plan›n› da içerecektir. Ülkeye
hizmet yolunda bu çok önemli ad›m için Sa¤l›k Bakan›’m›z Say›n
Recep Akda¤’a ve koordinatörlük görevini baflar› ile yürüten de¤erli
üyemiz say›n Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e Derne¤imiz ad›na teflekkür
ederiz. Bu doküman›n gelecek hükümetler için de önemli bir baflvuru
kayna¤› olaca¤›na inan›yor, kalp ve damar sa¤l›¤› ile ilgili sorunlar›
ve çözüm önerilerini hep siyasi otoritenin gündeminde tutaca¤›n›
umuyoruz.

Bu y›l hekimler aç›s›ndan önemli bir de¤iflim yeni TCK ile yafland›.
De¤iflimle gelen sorunlar Yönetim Kurulu’muzda enine boyun tart›fl›ld›.
Üyelerimize destek olmak üzere öncelikle uygun bir meslek sigortas›
sistemi aray›fl›na giriflildi ve yo¤un temaslardan sonra Genel Sigorta’n›n
TKD üyelerine özel olarak gelifltirdi¤i önerileri benimsenerek üyelere
duyuruldu. Ayr›ca, tek düzen formlar›n kullan›lmas›n›n üyelerimizi
hukuksal aç›dan daha güçlü k›laca¤› bilgisi al›narak, kardiyolojinin
temel uygulama konular›nda “Bilgilendirilmifl Onam Formlar›” haz›rland›
ve üyelerimizin kullan›m›na sunuldu. Ulusal Kongre program›na konu
ile ilgili yetkililerin kat›laca¤› bir oturum konarak üyelerimizin bu konudaki
geliflmeler hakk›nda bilgilendirilmesi amaçland›.

Geçti¤imiz y›l Ulusal Kongre’de  Ulusal Yeterlilik Kurulu’muzu oluflturmufltuk.
Bu kurulun yo¤un çal›flmalar› ile Ulusal Kardiyoloji E¤itim Müfredat›
haz›rland›¤› gibi, bu y›l XXI. Ulusal Kongre’mizde ilk Ulusal Yeterlilik
S›nav›’m›z› da yapm›fl olaca¤›z. Bafllang›çta gönüllü bazda olacak
bu uygulaman›n gelecekte tüm uzmanl›k alanlar›nda resmi bir kimlik
kazanaca¤›n› umuyor ve bunun ülkemizde uzmanl›k e¤itiminin niteli¤i
ve standardizasyonu konusunda önemli bir geliflme olaca¤›n›
düflünüyoruz. K›sa sürede önemli geliflmeleri yo¤un emek ve çaba ile
gerçeklefltiren Yeterlilik Kurulu’muza ve de¤erli baflkan› Prof. Dr. Faruk
Erzengin’e içten teflekkürlerimizi sunar›m. TKD bu y›l en önemli
hedeflerinden olan halk› bilinçlendirme konusunda büyük at›l›mlar yapt›.
Temel konularda haz›rlanan bilgilendirici broflürlerin onbinlercesi adeta
kap›fl›ld›. Baflta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere çeflitli kurulufllarla bu
broflürlerin yüzbinleri ifade eden say›larda bas›lmas› için temaslar
sürdürülmektedir. Y›l boyu her Cuma 16:00’da TRT 1 Radyosu’ndan
yay›nlanan “Herfleyin Bafl› Sa¤l›k” program› TKD’ye ayr›ld›. Bu programa
kat›lan onlarca üyemiz halk› bilgilendirici aç›klamalar yapt›lar, gelen
sorular› yay›nlad›lar. Daha önceki y›llarda haz›rlad›¤›m›z  televizyon
spotlar›na olan ilgi ve yerel televizyonlardan gelen istekler nedeniyle
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Genç Araflt›rmac› Ödülü Recep Demirba¤’›n
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin 2005 y›l› Genç Araflt›rmac› Teflvik Ödülü
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi'nden Dr. Recep Demirba¤, Dr. Remzi
Y›lmaz ve Dr. Abdurrahim Koçyi¤it'in "Relationship between DNA
damage, total antioxidant capacity and coronary artery disease" adl›
çal›flmas›na verildi.

‹kincilik Ödülü’ne de¤er bulunan çal›flma ise Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi'nden Dr. Arma¤an Altun, Dr. Gülay Durmufl Altun, Dr. Atilla
Birsin, Dr. Aziz Gültekin, Dr. Ersan Tatl› ve Dr. Gültaç Özbay'›n
gerçeklefltirdi¤i "Normalisation of negative T waves in the chronic
stage of Q wave anterior myocardial infarction as a predictor of
myocardial viability" adl› araflt›rma oldu.

Y›llar ‹çinde Kongremizin Bilimsel, Sosyal
ve Say›sal Geliflimi

Prof. Dr. Oktay ERGENE
TKD Genel Sekreteri

Bu sene yirmi birincisini düzenleme onuruna sahip oldu¤umuz Ulusal
Kardiyoloji Kongremiz  geldi¤i noktada, ülkemizde t›p alan›nda
gerçeklefltirilen en büyük uzmanl›k kongresi olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Yirmi birinci kongremizin geleneksel ulusal kongrelerimizin yükselen
çizgisinin en üst noktas› oldu¤unu belirtmekten gurur duyuyoruz.

H›zla geliflen yeni teknolojiler ve inan›lmaz say›lara ulaflan araflt›rmalar›n
varl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, t›p e¤itiminin sürekli olmas› gereklili¤i
daha da ön plana ç›kmaktad›r.

Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi toplam 3,5 gün içinde 8 paralel salonda
gerçeklefltirilecek olan kongremiz kardiyoloji uzmanl›k alan›n›n en
büyük e¤itim toplant›s› olup, bu alanda büyük önem tafl›maktad›r. Yüzü
aflk›n oturum ve 200’e yak›n Türk konuflmac› ile 15 yabanc› davetlinin
konular›ndaki son geliflmeleri aktaraca¤›, farkl› tedavi tekniklerini
tart›flaca¤› kongremizde hekimlerin flahsi geliflimlerine sadece e¤itim
olarak de¤il ayn› zamanda Yeni TCK ve sigorta uygulamalar›n›n detayl›
olarak konuflulaca¤› oturumlarla sosyal sorumluluk alan›nda da katk›da
bulunmay› amaçl›yoruz. Bu y›l kongremiz içinde ilk Ulusal Kardiyoloji
Yeterlilik S›nav›n› (Board) gerçeklefltiriyor oluflumuz ve kongremizin ilk
defa Avrupa Akreditasyon Komisyonu (EBAC) taraf›ndan da kredilendirilip
uluslar aras› tan›n›rl›l›¤›n›n olmas› bizi çok mutlu etmektedir.

Meslektafllar›m›z›n yapt›¤› bilimsel üretimin ve kongremizin bu üretimin
en yo¤un paylafl›ld›¤› yer oldu¤unun en büyük göstergesi kongreye
gönderilen bildirilerin say›s›d›r. Bu y›l toplam 996 bildiri ile hekimlerimiz
bilimsel üretimlerini kongremize yans›tm›fllard›r. Bu say› geçen y›la
oranla % 15 civar›nda bir art›fl› ifade etmektedir. Bu bildirilerin 200’ü
sözlü sunum, 352’si poster sunum olarak önümüzdeki günlerde sizlerin
bilgisine sunulacakt›r.

Kongremizin son birkaç y›lda ulaflt›¤› kat›l›mc› say›s› ile art›k Antalya
d›fl›nda bir ilimizde toplanma olana¤›m›z  kalmad›. Turizm mevsimi
içinde kongre yapmam›z halinde deniz ve do¤a  ile yar›fl riskini

azaltmak, di¤er tüm yurtd›fl› kongrelerden uzak bir zaman dilimini
bulabilmek ve özellikle son iki y›lda ramazan ay› ve bayram›n d›fl›na
ç›kabilmek için kongremizi Kas›m ay›n›n sonuna ald›k. Geçen y›l hava
muhalefeti nedeni ile ulafl›mla ilgili baz› sorunlar haricinde oldukça
baflar›l› bir kongre geçirdik. Bizim bu davran›fl›m›z›n di¤er büyük e¤itim
a¤›rl›kl› kongrelerce takip edilmesi (Ulusal Pratisyen Hekimlik Kongresi,
Ulusal Nefroloji Kongresi, Ulusal Endokrinoloji, Ulusal ‹ç Hastal›klar›
Kongresi) bizim hakl›l›¤›m›z›n bir göstergesi olmufltur.

Kas›m ay› içinde gerçeklefltirilen kongremizde firma aktiviteleri için
uygulanan etik kurallar Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n ve ilaç endüstrisinin oto
kontrol amaçl› oluflumu Araflt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i’nin kurallar›
ve uygulamalar› ile de uyumludur.

Son 5 y›lda kat›l›mc› say›s›n›n giderek artt›¤› kongremizde rekor kat›l›m
bu y›l 3000 kifli ifle gerçekleflmektedir. Bu say› geçen y›la göre %30
art›fl› ifade etmektedir.

Bu 3000 kat›l›mc›n›n mesleki profili incelendi¤inde hekim kat›l›m›n›n
%76’n›n uzman kardiyoloji-kalp damar cerrahisi ve dahiliye
uzmanlar›ndan oluflmas› kongrenin kardiyoloji ile ilgilenen t›p camias›n›
bir araya getirdi¤ini aç›kça göstermektedir.

Bu kitleye ulaflmak ve ürünleri ile ilgili genel tan›t›mlar› yapmak isteyen
ilaç ve medikal cihaz sanayinin kongremizi tüm aktiviteleri için ana
platform olarak seçti¤inin en önemli göstergesi de ikinci büyük kat›l›mc›
grubunun %17 ile firma temsilcilerinden oluflmas›d›r. Sanayinin giderek
artan kat›l›m› bu sene 185 birim stand ile ulafl›lmas› çok zor bir noktaya
gelmifl ve ulusal t›p kongreleri içerisinde rekor bir seviyeye ulaflm›flt›r.

Ulusal kardiyoloji kongrelerinin giderek artan baflar›lar›n›n devam›
dile¤iyle kongreye katk›lar› bulunan tüm meslektafllar›ma teflekkür eder,
yararl› ve keyifli bir kongre geçirmenizi dilerim.

2005 TKD ödülleri sahiplerini buldu
Özgün Klinik Araflt›rma Tasar›m› Birincisi Dr. Cemil Gürgün
TKD Novartis Özgün Klinik Araflt›rma Tasar›m› ödülü, Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Cemil Gürgün’ün  “Konjestif kalp yetersizli¤inde
statin tedavisinin etkileri” isimli çal›flmas›na verildi.

Recep Demirba¤ Cemil GürgünArma¤an Altun
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Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i 5. Kongresi’nin ard›ndan
22-23 Eylül 2005, Almat› – Kazakistan

Prof. Dr. Mahmut fiAH‹N
Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i Genel Sekreteri

Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i (TDKB), 1998 y›l›nda Türkçe Konuflan
Ülkeler Kardiyoloji Birli¤i ad› ile kuruldu. Türkçe Konuflan Ülkeler
Kardiyoloji Toplant›lar›, üye ülkelerden temsilcilerin kat›l›m› ile 1998
ve 2002 y›llar›nda K›rg›zistan’›n baflkenti Biflkek’te, 2000 ve 2003
y›llar›nda Antalya’da yap›lm›flt›. Asil ve gözlemci üyelerin kat›l›m› ile
13 Ekim 2003 tarihinde Antalya’da  yap›lan ola¤an genel kurulda
birli¤in ad› Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i olarak de¤ifltirilmifl, birlik
tüzü¤ünün ana ilkeleri belirlenmiflti.

TDKB’nin 5. kongresi 21-24 Eylül 2005 tarihlerinde Almat›-Kazakistan’da
yap›ld›. Kongreye TKD ad›na Dr. Ali OTO, Dr. Oktay ERGENE, Dr.
Mahmut fiAH‹N, Dr. Kamil ADALET, Dr. Zeki ÖNGEN, Dr. Ömer
KOZAN ve Dr. Kemal EROL kat›ld›. TKD taraf›ndan bu kongreye özel
olarak davet edilen Dünya Kalp Federasyonu (WHF) ve Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i eski baflkan› Dr. Philip Pool-Wilson Türk delegasyonu
ile birlikte toplant›ya kat›ld›.

Delegasyonumuz 21 Eylül günü ö¤leden sonra Almat›’daki Türkiye
Büyükelçisi’ni ziyaret etti ve büyükelçi kongrenin aç›l›fl›na davet edildi.

Ayn› gün akflam Türk, Kazak, Özbek, K›rg›z, Tacik ve Azeri temsilciler
ile P. Pool-Wilson’un kat›ld›¤›, 2 saat süren, tan›flma ve WHF’ye üyelik
için yap›labileceklerin tart›fl›ld›¤› bir toplant› yap›ld›. Arkas›ndan topluca
akflam yeme¤i yendi.

WHF Önceki Dönem Baflkan› s›fat›yla Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof.
Dr. P. Pool-Wilson WHF nezdinde bu ülkelerin üyelik baflvurular›n›n
takipçisi olaca¤›n› ve bu giriflimleri destekledi¤ini belirtti. WHF deste¤i
ile projeler yürütülmesi ve fellowship de¤iflimi yap›lmas› konular› tart›fl›ld›.
22 Eylül 2005 günü kongrenin aç›l›fl törenine Türkiye Büyükelçisi de
kat›larak k›sa bir konuflma yapt›.  Kongreye kat›lan Türk delegasyonu
ise flu bafll›klarda ilgiyle izlenen konuflmalar yapt›lar:

Prof. Dr. Ali OTO
1. Supraventriküler ve ventriküler aritmilerde yeni kavramlar 
ve tedavi
2. Bir kardiyovasküler hastal›k olarak diyabet

Prof. Dr. Philip Poole-Wilson:
1. The prevention of the cardiovascular diseases
2. Treatment of herat failure

Prof. Dr. Oktay ERGENE
Kalp hastal›klar›n›n Türkiye’de ki durumu

Prof. Dr. Kamil ADALET
Atriyal fibrilasyon ve flutterin güncel tedavisi

Prof. Dr. Ömer KOZAN
Metabolik sendrom

Prof. Dr. Zeki ÖNGEN
Koroner arter hastal›¤›nda antitrombosit tedavi

Prof. Dr. Mahmut fiAH‹N
Koroner arter hastal›¤›nda agressif lipid düflürücü tedavi

23 Eylül ö¤leden sonra Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i Genel Kurulu
toplant›s› yap›ld›. Haz›rlanan yeni tüzük baz› de¤iflikliklerle kabul edildi.
Ayn› gün gece yar›s› ‹stanbul’a hareket edildi.
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Türk Kardiyoloji Derne¤i Araflt›rma
Deste¤i Sürüyor

Prof. Dr. Lale Tokgözo¤lu
TKD Araflt›rma Destek Alt Birimi Baflkan›

TKD, hedef tan›m›nda da belirtildi¤i gibi, kalp ve damar
hastal›klar› ile  ilgili araflt›rmalar› destekleme görevini üstlenmifltir.
Bu amaç do¤rultusunda TKD olanaklar› ölçüsünde üyelerinden
gelen bilimsel projelere maddi destek sa¤lamaktad›r.

TKD Araflt›rma Destek Alt Birimi, üç y›l kadar önce, kardiyoloji
alan›nda yap›lan araflt›rma projelerinin desteklenmesi ve bu
yolla kardiyoloji alan›nda ülkemizde veri üretimi ve bilime katk›
amac› ile kurulmufltur. Kardiyolojide uzmanl›k program›n›n en
az iki y›l›n› doldurmufl kifliler proje ile TKD Araflt›rma Destek Alt
Birimi’ne baflvurabilmektedir. Bu projeler y›lda dört kez; Ocak,
Nisan, Haziran ve Ekim aylar›nda de¤erlendirilir. Projeleri
haz›rlama ve izleme ilkeleri TKD Yönetim Kurulu’nca belirlenmifl
ve TKD Arflivi’nde yay›nlanm›flt›r. Bu ilkeler aras›nda projelere
mutlaka etik kurul onay› al›nmas› ve projenin mutlaka yay›na
dönüfltürülmesi koflulu vard›r. Baflvuran projeler Araflt›rma Destek
Fonu Proje De¤erlendirme Kurulu üyeleri taraf›ndan
de¤erlendirilmektedir.

TKD Araflt›rma Destek Alt Birimi, kuruldu¤undan beri 62 projeye
destek vermifltir. Bu projelerin sonuçlar› ile toplam 58 adet yay›n
yap›lm›flt›r. 2004’ten itibaren bafllanan projeler halen devam
etmektedir. 2004-2005 döneminde toplam 21 projeye destek
verilmifltir. Bu projeler için verilen ödenek 308.000 YTL’dir.
Kardiyolojinin farkl› konular›n› kapsayan bu araflt›rmalara son
y›llarda kardiyoloji ile ilgili temel bilim ve hayvan deneyi içeren
projelerin de kat›lmas› sevindirici bir geliflmedir.

Burada önemle vurgulanacak nokta TKD’nin olanaklar›n›
zorlayarak ay›rd›¤› bütçenin hemen hiçbir y›l tamamen
kullan›lamam›fl olmas›d›r. Tüm olanaklarla yap›lan duyurulara
karfl›n yeteri say›da proje baflvurusu sa¤lanamam›flt›r. Bu nedenle,
bir kez daha, özellikle ülke gerçeklerini ortaya ç›karacak nitelikte
bilimsel proje önerilerinizi bekledi¤imizi, her ölçüde her düzeyde
projenin mutlaka destek için dikkate al›nd›¤›n› dikkatlerinize
sunmak isterim.

TÜRK KARD‹YOLOJ‹  DERNE⁄‹ HABER BÜLTEN‹

Avrupa Birli¤i’nde erkek ve kad›n ölümlerine yol açan en büyük etken, kalp
ve damar hastal›klar›d›r. Kalp ve damar hastal›klar›ndan ölen kad›nlar›n say›s›,
tüm kanser türlerinden ölen kad›nlar›n toplam say›s›ndan daha çoktur. Üstelik
Üye Devletler’in her birinde ve birbirleriyle aralar›nda kalp ve damar hastal›klar›
konusunda büyük farkl›l›klar ve eflitsizlikler vard›r. Baz› AB ülkelerinde kalp ve
damar hastal›klar›ndan ölüm oranlar› azalmaktad›r ama kalp ve damar
hastal›klar›yla yaflayan kad›n ve erkek say›s› sürekli artmaktad›r, üstelik bunlar›n
ço¤u önlenebilir niteliktedir.
Bugün, 29 Haziran 2005’te, AB Kalp Sa¤l›¤› Konferans›’na kat›lan bizler
(AB Üyesi Devletlerin Sa¤l›k Bakanl›klar›, Avrupa Kardiyoloji Derne¤i, Ulusal
Kardiyoloji Dernekleri, Avrupa Kalp A¤›, Ulusal Kalp Vak›flar› ve UEMS
Kardiyoloji Bölümü’nden gelen temsilciler) flu konularda görüfl birli¤ine vard›k:
1.Kalp Sa¤l›¤› Konusunda Avrupa Konseyi Kararlar›’n›n1 önemini ve bu

kararlar› uygulamaya koyma zorunlulu¤unu tekrar vurguluyoruz.
2.Kalp ve damar hastal›klar›n›n yükünü azaltmak için, yaflam tarz›n› de¤ifltirmeye

yönelik giriflimlere öncelik vermek üzere, gerekli önlemler her Üye Devlet
taraf›ndan ele al›nmal›d›r. Kronik akci¤er hastal›¤›, diyabet, osteoporoz ve
kanser gibi bulafl›c› olmayan di¤er hastal›klar üzerinde de olumlu etkileri
bulunan afla¤›daki önlemlerin al›nmas› için birlikte çal›flmaya karar verdik:

a. Avrupa toplumlar›n›n, kalp ve damar sa¤l›¤› ile ilgili flu konulardaki 
fark›ndal›¤›n› yükseltmek:

• Tütün kullan›m›n› b›rakmak (0)
• Yeterince egzersiz yapmak (günde en az 30 dakika, haftada en az 5 gün)
• Sa¤l›kl› besinleri tercih etmek
• Fazla kilolardan sak›nmak
• Kan bas›nc› (140/90’›n alt›)
• Kolesterol (200 mg/dl’den az)

Bu konular, “Avrupa Kalp Sa¤l›¤› Numaras›” olarak özetlenebilir:
0-30-5-140-90
b. Her Avrupal›n›n bu konularda baflar›l› olmas›na yard›m edecek stratejiler

gelifltirip uygulamak.
c. Bu konularda do¤ru davran›fllara yaflam›n olabildi¤ince erken dönemlerinde

bafllaman›n önemini kavramak.
d. Yukar›da belirtilen konular› (tütün, kan bas›nc› vb) daha ileri koruma ve

bak›m› hedefleyen ulusal programlar›n baflar› göstergesi olarak kullanmak.

Lüksemburg Deklarasyonu
3.Bugün itibariyle, etkili bir uygulama süreci oluflturabilmek için afla¤›daki

etkenlerin zorunlu oldu¤unu saptad›k. Bu etkenler, bugün paylaflt›¤›m›z ve
tart›flt›¤›m›z deneyimlerimize dayanarak belirlenmifltir:

a. Sa¤l›k bak›m profesyonelleri, sivil toplum örgütleri, hükümetler ve kamu
sa¤l›¤› yetkilileri aras›nda birleflik, güçlü ve kararl› bir ortakl›k kurulmas›
flartt›r.

b. fiu kesimlerin tümünü sürece katmak ve harekete geçirmek flartt›r:
• Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
• Ayn› hedefleri paylaflan ortak t›bbi örgütler
• Tar›m, ulafl›m, çevre, sosyal politikalar, e¤itim ve benzeri konularda politika

üreten kurumlar
• Hasta örgütleri, genel nüfusun bilinçlendirilmesi için çal›flan örgütler,

Avrupa Kalp A¤› gibi konuyla ilgili vak›flar
• Bas›n ve yay›n kurulufllar›
• ‹lgili sanayi sektörleri (tar›m, besin, ilaç vb)
• Üniversiteler
• Yerel yönetimler
c. Bireylerin ve toplumlar›n kalp ve damar risk düzeylerini düflürmek için, her

ülkenin özel koflullar›na uyarlanm›fl, olgulara dayal› araçlar›n daha da
gelifltirilmesi flartt›r.

4.Tüm Avrupa’da kalp ve damar koruma ve bak›m›n›n gelifltirilmesini istedi¤imiz
konusunda birlefltik ve bu nedenle, bu konferans› her ülkede genifl kapsaml›
bir eylem plan› haz›rlanmas›n› sa¤layacak önemli bir yeni ad›m olarak
görüyoruz. Bugün gerçeklefltirilen temaslar, ulusal görev ekiplerinin
oluflturulmas›n› ya da böyle bir plan›n daha da gelifltirilmesini kolaylaflt›rmal›d›r.

5.Sa¤lam kalpli bir Avrupa genel çerçevesi içinde Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi’nin onaylad›¤› etkinliklerin sürdürülmesinin gereklili¤ini
tekrar vurguluyoruz.

6.2006’da hep birlikte bu alanda geliflme sa¤lamay› ve bir Avrupa Kalp
Sa¤l›¤› Belgesi oluflturmak için çal›flmay› amaçl›yoruz.

Avrupa Birli¤i Sa¤l›k ve Tüketici Koruma Genel Müdürlü¤ü
Avrupa Birli¤i Konseyi Lüksemburg Baflkanl›¤›
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i

Avrupa  Kardiyoloji  Derne¤i’nin Avrupa Birli¤i Dönem Baflkanl›klar›
Sa¤l›k Bakanl›klar› ile yürüttü¤ü iflbirli¤i sonucunda, iki y›l önce
‹rlanda’da yap›lan ve ön ilkelerin kabulü için ortam haz›rlayan
toplant›n›n ard›ndan geçen Haziran ay›nda Lüksemburg’da,
Dönem Baflkan› olan Lüksemburg Sa¤l›k Bakan›’n›n baflkanl›¤›nda
Avrupa B i r l i¤ i  Ü l ke le r i  Sa¤ l › k  Bakan l › k la r ›  ye t k i l i l e r i ,

Kalp Sa¤l›¤› ‹çin
Lüksemburg Deklarasyonu’na Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Ortak ‹mza

Avrupa Kardiyoloji Derne¤i ve Ulusal Kardiyoloji Dernekleri Baflkanlar›n›n
kat›ld›¤› toplant›da  Avrupa için kalp ve damar hastal›klar›ndan korunma
ilkelerini içeren bir doküman üzerinde tart›fl›larak görüfl birli¤ine var›lm›fl
ve doküman tüm taraflarca imzalanm›flt›r. Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Politikas›
doküman›nda da yer alan Lüksemburg Deklarasyonu’na Türk Kardiyoloji
Derne¤i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’m›z birlikte imza atm›fllard›r.


