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Başmakale

Dergimizin yeni sayısı ve dikkat
çeken yazılar

Esra Saatçı1

Değerli okurlarımız,
Dergimizin 2019 yılı son sayısında sizlerle
birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
sayımızda iki derleme, üç araştırma makalesi,
bir olgu sunumu ve bir haber bültenini sizlerle paylaşıyoruz. Aldığımız geribildirimler ve
davetli makale gönderme talepleri, dergimizin sadece aile hekimliği disiplinimizin değil
diğer disiplinlerin üyeleri tarafından da takip
edilmekte ve talep görmekte olduğunu göstermektedir. Bu kıvanca, siz değerli okurlarımız,
yazarlarımız, hakemlerimiz ile birlikte ulaştık. Dergimizin ulaştığı bu başarının her geçen gün artacağına olan inancımız ile şevkle
çalışmaktayız.

Bu sayımızda yer alan ilk derleme ‘Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı’. Aile hekimliği uzmanları olarak ana-çocuk sağlığı
hizmetlerini sunarken çok sık karşılaştığımız
bir konu olduğu için hepimizin yararlanacağını
düşünüyoruz.
Diğer derleme, son zamanların en tartışmalı ve sancılı konularından Eğitim ASM’ler ile
ilgili: “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde
Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Deneyimi”. Özellikle E-ASM açmış olan ve
açmayı planlayan eğitici ve hocalarımızın
ilgisini çekeceğini biliyoruz.
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Bu sayımızda üç araştırma makalesi sizlerin dikkatine sunuluyor:
Çoğu zaman ihmal ettiğimiz ama aile hekimliği uzmanının bütüncül yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan ve toplumumuzda
yaşanan üzüntü verici olaylar dikkate alındığında acilen eylem planı yapılması gerektiğine inandığımız bir konu: “Tıp Eğitiminin
Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlara Etkisi”
Giderek yaşlanan toplumumuzun sağlık
hizmetleri ihtiyaçlarına cevap verirken kullanabileceğimiz bir ölçekle yapılan çalışmanın sonuçları: “Yaşlıların Yaşadıkları Ortamlara Göre Yaşam Kalitesi ve Geriatrik Depresyon Ölçeği Sonuçlarının Karşılaştırılması”
Birinci basamak sağlık hizmeti sunan ekibin ayrılmaz parçası olan hemşirelerle ilgili bir çalışma: “Hemşirelik Hizmetlerinde
Çalışanların Aşıyla Önlenebilir Hastalıklara
Karşı Bağışıklık Durumlarının Araştırılması”. Tam da aşı karşıtı yayınlar ve program-
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lar artmışken ve biz sağlık çalışanları kendi
sağlığımızı ve koruyucu hekimlik kapsa-mında
kendimiz için yapmamız gerekenleri ihmal
ederken bu yazının çok kıymetli olduğunu
düşünüyoruz.
Sayımızı bir olgu sunumu “Nadir Bir İlaç
Reaksiyonu: Flurbiprofene Bağlı Tek Taraflı Perioküler Ekimoz” ve Vasco da Gama
Movement ile ilgili haber bülteni ile bitiriyoruz: “2019’a Genç Bir Bakış”
Bu sayımızın bir özelliği de 18. Ulusal
Aile Hekimliği Kongremizin bildiri supplementini içermesi.
Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen
Editörler Kurulu ve Teknik Kurul üyelerine
teşekkürlerimi sunarken 2020 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini
diliyorum.
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