السيرة الذاتية أ .د .طيفون أيباك
ولد طيفون أيباك في مدينة اسكي شهير في التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام
.1967
بدأ دراسة المرحلة االبتدائية عام  1973في مدرسة دوملو بينار( ) Dumlupınarالتي تقع
مقابل محطة القطار حاليا .استمر في الدراسة في المدرسة لمدة  5سنوات درس فيها على
يد المعلم منور لوفجا.
وفي عام  1978انتقل إلى مدرسة داوير ( )Devrimاإلعدادية .مرت  3سنوات ناجحة.
درس مع أقرب صديق له أورهان يوتسوار الذي كان بجانبه في المقعد الدراسي.
وخالل فترة االنقالب العسكري  1981بدأ بدراسة الثانوية في مدرسة أتاتورك وتخرج
بنجاح من القسم العلمي بعد ثالث سنوات .وبعد أن أمضى الحياة الثانوية بنجاح مع صديقه
أورهان يوتسوار وغيرهم ،بدأ يستعد لالمتحانات الجامعية .بدأ مع صديقه أورهان ممارسة
رياضة الجري .ويفوز بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في مسابقات النجوم والشباب
لمسافة  400متر.
واستحق التسجيل بجامعة إسطنبول كلية الطب جراح باشا في عام  1984بعد أن تجاوز
مرحلتي االمتحان .واآلن ستمر السنوات الستة في إسطنبول .سجل في سكن خاص بطالب
مدينة اسكي شهير .بعد أن بقي هناك سنتين انتقل للسكن في بيت قريب من كلية الطب جابا
مع صديقه أولوي أكتاش.
ذهب إلى مدينة فرانكفورت في شهر تموز وأغسطس عام  1987للتدرب في اختصاص
الجراحة العامة .هنا التقى وتعرف على الجراح العام المشهور البروفيسور الدكتور
 .Christoph Hottenrottوفي هذا األثناء اشتراك في عملية نقل الكبد والبنكرياس
واألمعاء الدقيقة في نفس الوقت واألول من نوعها في العالم.
مرة أخرى يذهب إلى فرانكفورت في صيف عام  1988ويبقى مع البروفيسور الدكتور
 .Hottonrottقرر نذر نفسه لعلم الجراحة.

وفي عام  1990يقيم دورة تدريبية لمدة  6أشهر في فرانكفورت .الجراحة العامة – الباطنية
– الطب النفسي.
يتخرج ويحصل على شهادة الطب من جامعة إسطنبول كلية الطب جراح باشا عام 1990
وفي شهر تشرين األول (أكتوبر) من نفس العام بدأ بالعمل مساعد طبيب في قسم الجراحة
العامة في جامعة  .Johann Wolfgang Goetheوبينما كان معلمه البروفيسور
الدكتور  Christoph Hottenrottالجراحة العامة ،الحظ بعد  6أشهر أن لديه اهتماما
وميوال نحو جراحة القلب انتقل إلى البروفيسور الدكتور  Peter Satterاختصاص جراحة
القلب واألوعية الدموية .وحينها بدأ اكتساب الخبرة بجراحة القلب.
وفي ألمانيا عام  1994حصل على عنوان الدكتورة ( )PhDبعد امتحان كتابي وشفهي
وقبول أطروحته .وأصبح له صفة الطبيب العلمي الدولي.
وفي عام  1994بدأ العمل بعيادة خاصة إلى جانب األستاذ المشارك  H. Osterفي مدينة
 Rotenburg a. d. Fuldaاأللمانية .هنا أجرى الكثير من علميات القلب وفي عام 1995
ألول مرة يقوم بنفسه إجراء عملية قلب.
بعد إجراء الكثير من العمليات عاد في عام  1997إلى الجامعة مرة أخرى بهدف التحصيل
األكاديمي .وبدأ العمل إلى جانب البروفيسور الدكتور  Anton Moritzقسم جراحة القلب
واألوعية الدموية في جامعة .Johann Wolfgang Goethe
كان أحد أعضاء الفريق الذي قام بإجراء عملية باي باص ) (LIMA-LADبالروبوت بـ
(نظام جراحة دافنشي) .في هذه الحاالت لم يم فتح القفص الصدري وإنما أجريت العملية
من خالل طريقة التنظير العام .وفي نفس السنة بدأ العمل بصفة مساعد أول.
وبدأ في عام  1999بإجراء الكثير من علميات جراحة القلب التنظيرية والعديد من عمليات
باستخدام الروبوت والثقوب الصغيرة .وقام بالعديد من العمليات من ثقوب صغيرة
والروبوت.

بدأ في عام  2000بالبحث العلمي حول معالجة الشريان التاجي دون تبريد دم المريض.
وأصبح رائدا ً في الجامعة في هذا المجال.

وفي عام  2001ألول مرة في أوروبا أجرى عملية باي باص دون استخدام مخدر عام
والمريض في حالة يقظة .وفي هذا األثناء يبدأ بأطروحة األستاذ المشارك ويلقي
المحاضرات لطالب الطب في الجامعة.

وفي عام  2002عمل كطبيب إداري في المشروع الذي أطلق بالتعاون بين جامعة
 Mariliaوجامعة  Frankfurtفي مدينة ماريليا في والية ساو باولو البرازيلية .وفي إطار
هذا المشروع أجرى العديد من العمليات في مدينة ماريليا.
عام  2005حصل على عنوان األستاذ المشارك في جراحة الصدر والقلب واألوعية
الدموية من جامعة .Johann Wolfgang Goethe
في عام  2006حصل على درجة الدكتورة الفخرية من قبل جامعة  Mariliaوالحكومة
البرازيلية تقديرا ً لمساهماته في إنشاء قسم جراحة القلب واألوعية الدموية.
في عام  2007أي بعد  18سنة قضاها في ألمانيا ولدت لديه رغبة العودة إلى تركيا .شجعه
على ذلك األستاذ المشارك الدكتور خلدون كاراغوز .وبدأ في شهر آذار العمل كـ جراح
قلب وشرايين في مستشفى غووان ( )GÜVENفي أنقرة.
في عام  2009في شهر تشرين األول (أكتوبر) عيّن في رئاسة قسم جراحة القلب واألوعية
الدموية في المستشفى المسمى ماسا في ذلك الوقت .ومن شجعه على القيام بهذا التغيير هو
البروفيسور الدكتور نجاتي جاناكجي (رئيس أطباء مستشفى ماسا).

مع شراء اتحاد الغرف والبورصات التركية مستشفى ماسا تحول اسم المستشفى إلى
مستشفى جامعة االقتصاد والتكنولوجيا ( )TOBBالخاص .ومنذ عام  2011يعمل كرئيس
لقسم جراحة القلب واألوعية الدموية في هذا المستشفى.

 01.09.2016أصبح رئيس قسم جراحة القلب واألوعية الدموية في كلية الطب في جامعة
االقتصاد والتكنولوجيا ()TOBB

