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Dergimizin yeni sayısı ve
COVID-19 pandemisi
Başmakale

New issue of our journal and COVID-19 pandemic
Esra Saatçı1

Değerli okurlarımız,
Dünya çok zor bir dönemden geçiyor.
Corona Günleri’nde sağlık çalışanı olmak,
hekim olmak, aile hekimi olmak, yazmak,
okumak, üretmek, güncel tıbbi bilgiyi takip
etmeye çalışmak çok zor. Hepimizin tek bir
gündemi var: COVID-19 pandemisi.
Sadece hayatlarımızın değil mezuniyet öncesi tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi ve sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin de durma
noktasına geldiği bu olağanüstü günlerde adeta distopik bir dünyada yaşıyoruz. Her şeye
rağmen hekimlik mesleğinde öğrenme ve
öğretme etkinlikleri bir şekilde devam etmek
zorunda. Ulusal ve uluslararası tüm bilimsel

etkinliklerin ertelendiği bu dönemde kendikendine öğrenme, online eğitimler daha da
önem kazanmakta.
Bizler aile hekimleri olarak hem hastalarımızı hem ailelerini hem toplumu hem de
kendimizi ve ailelerimizi düşünmek ve korumak zorundayız. Çok zor koşullar altında
çalışıyoruz ama uzun süredir ilk kez hekimlik mesleği, hak ettiği takdir düzeyine tam
değilse bile yaklaşmış gibi görünmekte. Tıbbi bilginin, araştırmanın ve bilimselliğin değeri bir kez daha anlaşılmakta. Tüm insanlığın
gözü; yeni bir ilaç, yeni bir aşı bulunması umuduyla hekimlere çevrilmiş durumda.
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Hepimizin ümidi ve dileği bu zor günlerin bir an önce sona ermesi ve en az zararla
atlatılması. Umudumuzu kaybetmeden azim
ve sabırla çalışmaya, okumaya, yazmaya,
üretmeye devam edeceğiz. Öncelikle kendimizi ve ailelerimizi korumaya özen göstererek yaşam kurtarmayı, yaşamlara dokunmayı sürdüreceğiz. Birlik olacağız. Birbirimizden güç alacağız. Dayanışma içinde olacağız. Küçük mutluluklarla güçlenerek bu
zor günleri atlatacağız.
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Bu olağanüstü koşullar altında yeni sayının zamanında hazır olmasında büyük emekleri olan hakemlerimize, Editörler Kurulu ve
Teknik Kurul üyelerine teşekkür eder, sevgi
ve saygılar sunarım.
En kısa sürede hayatlarımızın normale
döneceği sağlıklı günlerde birlikte olmak
dileğiyle...
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