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Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile
Hekimliği Kongresi hakkında
Başmakale

About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress
Serdar Öztora1

Değerli okurlarımız,
Dergimizin 23. cildinin 3. sayısını da yazar
ve hakemlerimizin değerli katkıları sayesinde
yayına hazırlamış bulunuyoruz.

rumları ve etkileyen faktörler gibi Aile Hekimlerini etkileyen konularda yazılmış ilginç
orijinal araştırmalar yer almaktadır.

Bu sayımızda evlilik öncesi danışmanlık
ve rapor alma amacıyla Aile Hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin değerlendirilmesi; fazla kilolu ve obez çocuklarda D
Vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi; Aile Hekimlerinin güneşten korunma davranışları ve deri kanserine yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi gibi Aile Hekimliği uygulamaları ile ilgili yazılar ile beraber Türkiye’de iller arası yerleştirmeye açılan birimlerin bos¸ kalma du-

Bunların yanında yine Aile Hekimliği için
önemli olabilen erken evre demans hastalarına yaklaşım konulu bir derleme ile beraber
bir adet de Editöre Mektup, dergimizin son
sayısını oluşturmaktadır.

1)

Sonbahar döneminde yeniden canlanan akademik hayatın önemli unsurlarından biri
de kongreler olmaktadır. Bu vesile ile sizleri, TAHUD tarafından 31 Ekim-2 Kasım
2019 tarihleri arasında Ankara Swiss Otel’de
düzenlenecek olan 18. Ulusal Aile Hekimliği
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Kongremize davet etmek istiyoruz. Kongremizde sahada çalışan hekimlerimizin ihtiyacına yönelik birinci basamak yönelimli eğitimler ile birlikte, akademik yolda yürüyen
ve yürümek isteyenler için araştırma, tez ve
eğitimle ilgili oturumlar ile dolu dolu bir program katılımcıları beklemektedir.

kongremizde sunulan bildiriler tam metin olarak dergimizin ekinde yayınlanacaktır.

Akademik hayatımızın bu iki önemli unsuru önümüzdeki sayıda bir araya gelecek ve

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Gerek dergimize, gerek kongremize destek
veren değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür
eder, saygılar sunarız.
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