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Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var!

Ümit Aydoğan¹

Başmakale

There are important research in our new issue again

Değerli okurlarımız ve meslektaşlarımız,
2016 yılının son sayısı ile karşınızdayız. Bu
sayımızda üç araştırma, bir olgu ve bir editöre
mektup ile sizlerle birlikteyiz.
Araştırma makalelerimizin ilki, Sn. Yılmaz ve
Çağlayan tarafından yapılmış olan “Yaşlılarda
sağlıklı yaşam tarzının yaşam kalitesi üzerine
etkileri” adlı çalışmadır. Bu çalışma, Ankara’nın
Yenimahalle ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 382
yaşlı bireyde sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının
yaşam kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
İkinci araştırma makalemiz, Sn. Atadağ, Aydın,
Kaya, Köşker, Başak ve Uçak tarafından yapılmış
olan “Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler” başlıklıdır. Çalışmada,
Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”
kapsamında yaptığı değişikliklerden biri olan Aile
Hekimliği Uygulaması ile hastaların üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına olan başvurularının ni-

teliklerinde değişiklik olup olmadığına dair değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme, İstanbul ili
ile sınırlı kalmakla birlikte Aile Hekimliği Uygulaması öncesi ve sonrası dönemler karşılaştırılarak yapılmıştır.
Üçüncü makalemiz Sn. Geroğlu, Mergen, Tekgül ve Alanyalık tarafından yapılmış olan “Ergen danışma merkezine başvuranların Beck
Depresyon Ölçeği ve CES Depresyon Ölçeği
ile değerlendirilmesi” başlıklı çalışmadır. Bu çalışmada, ergenlerde en sık kullanılan depresyon tarama ölçekleri olan Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
ve CES Depresyon Ölçeği (CES-DÖ) kullanılarak
ergen danışma merkezine başvuranlarda depresyon
sıklığının belirlenmesi ve ilişkili sosyodemografik
özelliklerin ortaya konması amaçlanmıştır.
Dördüncü makalemiz bir olgu sunumudur. Sayın. Dülek, Gönenç, Yazıcı ve Vural tarafından
sunulmuş olan “Steril piyüri ile gelen pediyatrik
hastada üriner sistem tüberkülozu” başlıklıdır.
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Aile Hekimliğinden Haberler ise Sn. Şahin
tarafından kaleme alınmış olan “One for All, All
for One: SoMaMFyC Konferansı ve Değişim
Programı Madrid 2016” başlıklıdır. Bu yıl konferans değişim programlarından biri 13-20 Mart
2016 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de,
Madrid Aile ve Toplum Hekimliği Cemiyeti (SoMaMFyC) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup
bu yazıda değişim programı ile ilgili gözlem ve
deneyimler paylaşılmıştır.
Yeni yılda meslektaşlarımızın gerek yazarlık
gerekse de hakemlik katkılarının artarak devam
etmesini arzu ediyoruz.

Aydoğan Ü. | Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var!

2017 yılının hem ülkemize hem de Aile Hekimliği disiplinimize huzur, hepimize sağlık ve
mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
Dergimizin çıkmasında emek veren tüm hakemlerimize, yazarlarımıza, dergimizin baş editörüne,
Editörler Kurulu ve Teknik Kurul üyelerine ve
Medikal Akademi çalışanlarına teşekkür ederim.
Devam eden sayılarımızda buluşmak üzere
Saygılarımla!
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