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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan
‘GAÜN Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle
sizlerle. Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane (Kullanıcı adı)

Keyifli okumalar dileriz…
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“Hızlı ve Etkin Bir Tedavi Sunuyoruz”

PERSONELDEN HABERLER

MS Hastaları İçin “Ms Hatıra Ormanı” 
Etkinliği Gerçekleştirildi
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Bültenimizin bu ayki sayısında GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Veysel Düzen ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 

GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İrfan Veysel Düzen ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajla sizlerleyiz…

 

“Hızlı ve Etkin Bir 
Tedavi Sunuyoruz”

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman 
Başpınar ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

 Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? 
(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)
 Ben çocuk kardiyoloji uzmanıyım. 1969 yılında 
Tarsus’ta doğdum. Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde 
lise eğitimini aldım. Tıbbiye eğitimini ise İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudum. İhtisas 
olarak pediatri seçmeme rağmen beni çok tatmin etmemesi 
nedeniyle çocuk kardiyoloji yan dal uzmanlık seçiminin 
kendim için ne kadar isabetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk 
kardiyoloji bölümü daha çok pratiğe ve uygulamaya dayalı 
bir bölüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2003 yılından bu yana 
Gaziantep’te yaşamaktayım.
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Resmi olarak 
ise TUKMOS üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kalp 
Cerrahisi-İnvaziv Kardiyoloji Bilimsel Kurulu çalışma grubu 
üyeliğim mevcut. Alanım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
kuruluşlara da üyeliğim mevcuttur.

 Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak 
bölümümüzün çalışmalarını koordine ediyorum. Uluslararası 
ve ulusal yayınlar ile pratik uygulamalarımız ve 
çalışmalarımızın bilimsel yayın haline getirilmesi için 
çabalıyoruz. Benim 87 adet uluslararası ve 53 adet ulusal 

yayınım var. Elinizdeki bilimsel bulguyu yayın haline getirirken dahi birçok şey öğreniyorsunuz, bu nedenle yayın yapmaya çalışmak çok verimli 
bir süreç. Yayın yapmayı akademisyenliğin temel şartı olarak gördüğüm için hep daha çok nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarım 
kızacak belki ama yayın yapmayı doğum yapmaya benzetiyorum. Çok sancılı bir süreç ancak nihayetinde elinizde yeni bir yavrunuz oluyor. 
Akademik platformlarda şu ana kadar sözel bildiri sunumları hariç 56 toplantıda konuşmacı olarak yer aldım. Çalışmaktan gurur duyduğum 
üniversitemden de her seferinde slaytlarımda bahsettim. Bunun kendi çapımda üniversitemizin tanınırlığı sağlamak için önemli bir adım olduğunu 
düşündüm.

 GAÜN Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan 
nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?
 Ekibimiz ben, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç olarak 3 profesör öğretim üyesi ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Aydın Şahin’den oluşmaktadır. 
Ayrıca yan dal asistanımız Tuğba Temel bizimle birlikte çalışmaktadır. Çocuk kardiyoloji ekip olarak çalışılması gereken bir bilim dalıdır. Ekipte 
uyum olması, beraber çalışma isteminin olması önemlidir. Bu açıdan saygı değer ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Her yıl 10 bin üzeri 
ekokardiyografi ve 800 civarı kalp kateteri bölümümüzde yapılmaktadır. Bu işlem sayısı ve yapılan işlerin çeşit ve zorluk derecesi olarak 
bölümümüz ülkedeki saygın yerini korumaktadır. Her gün gelen tüm hastalara bölümümüzde poliklinik hizmeti, 2 ekokardiyografi ile eko 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kendimize ait önce monoplan yakın zamanda ise en gelişmiş model biplan anjiokardiyografi cihazı ile kalp 
kateteri işlemi yapılmaktadır. Girişimsel işlem yapılan hasta grubu; 800 gram prematür bebekten 23 yaşına gelmiş yetişkin hastaya kadar oldukça 
geniş bir aralıktadır. Bölümümüzde yurtdışındaki meslektaşlarımıza yönelik eğitim toplantıları yapılmış olup, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Lübnan, Bahreyn’den gelen doktorlara girişimsel kardiyolojiye ait toplantılar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde de kongre ve 

Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz?
1979 yılında Erzurum’da doğdum. İlk ve orta öğretim 

yıllarım Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep’te geçti. Sonrasında 
liseyi Ankara Fen Lisesi’nde, üniversiteyi ise Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde, kardiyoloji ihtisasımı da Ankara Üniversi-
tesi’nde yaptım. Halen mecburi hizmet için geldiğim Gazian-
tep’te çalışıyorum. Bu arada Gaziantep Üniversitesi’nde Tıbbi 
Biyoloji ve Genetik’te doktora yapıyorum.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 

Klinisyen olarak daha çok girişimsel kardiyoloji ile ilgileniyo-
rum. Koroner invaziv girişimler, kalp kapak hastalıklarının 

girişimsel tedavisi başlıca ilgi alanlarımı oluşturuyor. Onun dışında atriyal fibrilasona sebep olan genetik faktörler, genç yaşta 
miyokart enfarktüsüne yol açan faktörler, strain ekokardiyografi ile ilgili çalışmalarım mevcut. Yaklaşık bir ay içinde Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli toplam 4 adet faz 3 çalışmasını da Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yürütmeye çalışacağım.

GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? 
Hâlihazırda anabilim dalımızda hekim olarak altı öğretim üyesi ve altı asistan çalışmaktadır. Ayrıca gerek poliklinik gerek servis, 

yoğun bakım ve anjio ünitelerinde beraber çalıştığımız çok sayıda hemşire, teknisyen ve yardımcı personelimiz mevcuttur.
GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ’nı farklı kılan nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı? Varsa bahseder misiniz?
Bölümümüzü bence farklı kılan az sayıda hekimle çalışılmasına rağmen kompleks girişimsel işlemler dahil olmak üzere hastalara 

çok hızlı ve etkin bir tedavi sunmamızdır. Bize gelen hastalar çoğu merkeze göre çok daha hızlı biçimde tedavi ediliyor. Burada da 
ekibimizin özverili çalışması önemli rol oynuyor. Kliniğimizde intravasküler ultrason eşliğinde kompleks koroner işlemleri, kronik 
total oklüzyonlara müdahaleleri, transkateter aort replasmanını, mitral balon valvüloplastiyi, atriyal septal defekt kapama işlemle-
rini ve periferik arter girişimlerini yapmaktayız.

Bulunduğumuz pandemi döneminde nasıl bir işleyişiniz oldu? Bu dönemdeki yoğunluğunuzdan, işleyişiniz-
den bahseder misiniz?

Pandemi dönemi tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi bizim için de yoğun ve yıpratıcı geçti. Bölümümüzün pandemi döneminde 
kalp hastaları için ‘’sığınılacak bir liman’’ görevi gördüğünü düşünüyorum. Bu dönemde de bize başvuran hastalarımıza en iyi 
hizmeti vermeye çalıştık.

Doç. Dr. İrfan Veysel Düzen, “Bölümümüzü bence farklı kılan az sayıda hekimle çalışılmasına rağmen 

kompleks girişimsel işlemler dahil olmak üzere hastalara çok hızlı ve etkin bir tedavi sunmamızdır. 

Bize gelen hastalar çoğu merkeze göre çok daha hızlı biçimde tedavi ediliyor. Burada da ekibimizin 

özverili çalışması önemli rol oynuyor. Kliniğimizde intravasküler ultrason eşliğinde kompleks koroner 

işlemleri, kronik total oklüzyonlara müdahaleleri, transkateter aort replasmanını, mitral balon valvü-

loplastiyi, atriyal septal defekt kapama işlemlerini ve periferik arter girişimlerini yapmaktayız” dedi.

Doç. Dr. İrfan VEYSEL
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Şehrimizde ve bölgemizde en sık rastlanılan kalp rahatsızlığı nedir?
 Koroner arter hastalığı bölgemizde çok sık görülüyor. Ancak hipertansiyon, dislipidemi gibi daha sık görülen durumları da 

kardiyovasküler hastalık olarak kabul etmek lazım. Toplumda bu durumlar hafife alındığı için sonrasında damar hastalıklarıyla 
daha çok uğraşıyoruz. Ayrıca bölgemizde romatizmal kapak hastalıkları diğer coğrafi bölgelere göre hala daha fazla görülüyor.

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında genetik 
faktörler, beslenme şekilleri ne kadar etkili?

Genetik faktörler kalp hastalıkları için etkili olmakla birlikte, 
günümüz koşullarında çevresel faktörler ve beslenme şekilleri 
daha fazla önem arz etmektedir. İyi beslenme ve egzersizin 
yapıldığı, sigara kullanımının olmadığı durumda; çok sınırlı 
sayıda insanda tek başına genetik faktörler kardiyovasküler 
hastalık oluşumuna yol açabiliyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla yaşam 
tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Bu 
süreçte ve sonrasında nasıl bir beslenme alışkanlığı, 
yaşam tarzı olmasını önerirsiniz?

Pandemi maalesef hepimizi daha hareketsiz,  daha fazla 
masa başında devamlı internet kullanan bireyler haline getirdi. 
Bu süreçte ve sonrasında en azından haftanın 5-6 günü 
otuz-kırk beş dakikalık yürüyüşler yapılmasını öneriyorum. 
Şehrimiz özelinde sebze tüketiminin arttırılması, kırmızı et ve 

şerbetli tatlıların daha az tüketilmesi yerinde olacaktır. Yine fastfood ürünlerin gerek erişkin gerekse çocuklar için risk taşıdığını 
unutmamak gerekiyor.

Şimdiye kadar gördüğünüz, karşılaştığınız en ilginç vaka neydi?
Asistanlığım zamanında Ankara’ya Hakkâri’den ambulansla getirilen onbeş saat içinde yaklaşık 200 kere defibrile edilen 20 

yaşında genç bir kardiyomiyopati hastamız olmuştu. Hasta yaşadığı travmadan sonra hastaneye daha çok başvurabilirim diye 
Ankara’ya taşındı. Cebeci Kalp Merkezi’nin karşısında kendine bir ev aldı. Hastanemizin birkaç odasını da tefriş ettirdi. Uzun süre 
o hastayı takip ettik.

İleriye yönelik beklentileriniz, projeleriniz nelerdir?
Mesleki anlamda kök hücre tedavilerinin kardiyovasküler hastalıkta kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Sağlık 

çalışanlarına şiddetin olmadığı, sağlık çalışanlarının hak ettiği saygıyı gördüğü bir toplum olmamızı umut ediyorum.

Röportaj/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU
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MS Hastaları İçin 

“Ms Hatıra Ormanı” 
Etkinliği Gerçekleştirildi

MS Hastaları İçin 
“Ms Hatıra Ormanı” 

Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye MS Derneği Gaziantep şubesi ve Gaziantep 
Üniversitesi Hastanesi’nin iş birliğiyle Dünya MS (Multipl 
Skleroz) günü dolayısıyla “MS Hatıra Ormanı” etkinliği 
gerçekleştirildi.

MS hastalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 
Dülük Ormanına 100 adet ağaç dikildi. 

GAÜN Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Türkiye MS Derneği Gaziantep şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Aylin Hengirmen Akçalı, “Multipl Skleroz yani MS merkezi 
bir sinir sistemi hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi beyin, 
beyincik, beyin sapı ve omurilikten oluşur. MS hastalığı 
daha çok 20 ila 40 yaşlar arasındaki yetişkinlerde görül-
mektedir. MS Hastalığı (Multipl Skleroz)  ataklar şeklinde 
seyredebilen bir hastalıktır. Ataklar; kişide kol veya bacak-
larda güçsüzlük, görmede bozukluk veya denge gibi sorun-
ların 24 saatten daha uzun süre devam etmesiyle oluşur. 
Erken teşhis, hastaların uzun yıllar sekelsiz hayatlarına 
devam etmesini sağlar”dedi.

Akçalı sözlerine, “Derneğimiz 2013 yılında MS hastaları-
mıza destek amacıyla kurulmuştur. Bu desteği geçen yıllar-
da hasta okulu, yılbaşı konseri gibi etkinliklerle sağladık. Bu 
yıl ise  “Geleceğe MirasıMSın” sloganıyla “MS Hatıra 

Ormanı” etkinliği gerçekleştirdik. 
Bu etkinliklerle beraber hem hasta-
larımızla hastane dışında da bir 
araya geliyoruz hem de Gaziantep' e 
bir faydamız oluyor. Bu yıl yaşanan 
pandemi sebebiyle katılımcı sayısını 
sınırlı tutarak gerçekleştirmek 
zorunda kaldığımız etkinliğimizi, 
gelecek yıllarda daha fazla katılımcı 
sayısıyla gerçekleştirmeyi ümit 
ediyoruz” şeklinde devam etti.

Etkinlik katılımcılara sertifika 
verilmesiyle son buldu. 

Haber: Elif EMİROĞLU

- Hastanemizin personeli Mehmet Koçman’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir.  KOÇMAN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Emrah Güneş’in bebeği dünyaya 
gelmiştir.  GÜNEŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Müslüm ÇİÇEK’in bebeği dünyaya 
gelmiştir. ÇİÇEK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Ahmet Çevik’in bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ÇEVİK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Yalçın Ağcakoyunlu bebeği dünyaya 
gelmiştir.  AĞCAKOYUNLU çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

- Hastanemizin personeli Mustafa Çete’nin bebeği dünyaya 
gelmiştir. ÇETE çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Resul Köse’nin bebeği dünyaya 
gelmiştir.  KÖSE çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Musa Çur’un bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ÇUR çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

- Hastanemizin personeli Sevgi Koç dünya evine girmiştir.  
Sevgi Koç ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

- Hastanemizin personeli Rukiye İçten dünya evine girmiştir.  
Rukiye İçten ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

- Hastanemizin personeli Emrullah Özdemir dünya evine 
girmiştir.  Emrullah Özdemir ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

- Hastanemizin personeli Hatice Kökmen dünya evine girmiş-
tir.  Hatice Kökmen ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

- Hastanemizin personeli Işılay Çeliktürk dünya evine girmiş-
tir.  Işılay Çeliktürk ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

- Hastanemizin personeli Mehmet Yılmaz dünya evine girmiş-
tir.  Mehmet Yılmaz ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

GAÜN HASTANESİ AİLESİ


