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Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 

BaĢkanı Prof. Dr.Niyazi Güler ve Ekibinin gerçekleĢtirdiği baĢarılı operasyonlar,Üniversite 

tarihinin ilkleri arasında yerini aldı. 

 

 

 

  

 

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr.Niyazi Güler ve Ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar,Üniversite tarihinin ilkleri 

arasında yerini aldı.    

VARAN-1 

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE ĠLK KEZ ERĠYEN STENT TAKILDI 

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Niyazi Güler 

 ve Ekibi tarafından kalp damarında darlık olan bir hastaya Tekirdağ’da ilk kez  eriyen stent 

takıldı. 

Operasyonla ilgili açıklama yapan Prof.Dr.Niyazi Güler;  “Dünyada ve Ülkemizde kullanılmakta 

olan bu yeni yöntem ilk kez üniversitemizde uygulandı.Normal  stentler  takıldığında damarda 

tıkanma riskleri  ömür boyu kalıyor.EriyentStent şeker kamışı ve polilaktik asistten üretiliyor.Stent 
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6 ayda erimeye başlayıp, 2 yıl içerisinde tamamen kayboluyor.Eriyen Madde vücuttan su ve 

Karbondioksit olarak atılmakta ve 2 yıl içinde damar tamamen eski halini almaktadır”dedi. 

VARAN-2   

7 AYLIK HAMĠLE KADININ KALP KAPAĞI ANJĠODA BALONLA BAġARILI ġEKĠLDE AÇILDI. 

Namık Kemal  Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 7 Aylık Hamile Hasta Kalp 

Kapağında Darlık nedeniyle başarılı şekilde operasyon yapıldı. 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Niyazi Güler ve Ekibi 

tarafından Kalp Kapağında darlık olan ve ciddi şekilde nefes almakta zorlanan 31 yaşında 7 aylık 

Hamile P.D adlı hastaya başarılı bir operasyonla Kalp Kapağındaki darlık, hasta ameliyat 

olmadan anjioda  lokal anestezi eşliğinde balonla genişletildi. 

Operasyon Hakkında bilgi veren Prof.Dr.Niyazi Güler  “Hastamız 7 aylık  hamile idi.Sürekli olarak 

takip ediyorduk.Doğum olayının gerçekleşmesi sonucu operasyonu yapacaktık.Fakat Hastanın 

şikayetlerinin artması üzerine  operasyona karar verdik.Bebeği özel yöntemle korumaya aldık. 

Anjio ile hastamızın kalp kapağını 15 dakikada balonla genişleterek açtık  ve operasyon başarılı 

şekilde gerçekleşti” şeklinde açıklamada bulundu. 

VARAN-3 

BACAK DAMARI TIKALI OLAN HASTANIN DAMARI AMELĠYATA GEREK OLMADAN ANJĠO 

ĠLE AÇILDI. 

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bacak damarı tıkalı olan 

hastanın damarı anjioda ameliyatsız açıldı. 

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Niyazi Güler ve 

Ekibi tarafından bacak damarı tamamen tıkalı olan 51 yaşındaki Hasta B.K nın bacak damarı 

anjioda ameliyata gerek kalmadan tersten girilerek açıldı.Operasyon Hakkında bilgi veren 

Prof.Dr.Niyazi Güler; “ Hastanın ayağında morluk oluşmaya başlamıştı.Bacak damarı 

tıkanmıştı.Hastamızın açık ameliyat olması gerekiyordu.Bunu kabul etmedi.Bunun üzerine plan 

yaptık.Damarın normal giriş yerinde açılamayacağını düşündük.Hastanın damarına ters yoldan 

girmeye karar verdik.Tamamen tıkanmış damarı özel damar delme cihazi ile delerek sağlıklı 

alana ulaştık.Balon ve stent koyarak tıkalı olan damarı tamamen açtık.Açılan Damardan kaç 

geçişi olacağı için hastamızın ayağındaki morluk gidecek ve ayağı kesilmekten kurtulmuş 

olacak.Bu tür operasyonlar Türkiye de çeşitli büyük hastanelerde olduğu gibi üniversitemizde 

tecrübeli ekipler tarafından yapılmaktadır”dedi. 
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