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Göç, sağlığın önemli bir sosyal belirleyicisi olarak,  
2011 yılından bu yana ülkemize gelmeyi sürdüren ve sa-
yıları 3,6 milyonu bulan Suriyeli ile sağlık gündemimizi  
etkilemektedir. İstanbul’da kurulan Göçmen Sağlığı Mer-
kezlerini gözleme dayalı bir tez araştırmasıyla tanımla- 
yan Dr. Hatice Keleşmehmet “Dünya’da ve Türkiye’de 
Göçmen Sağlığı” Yazısı ile göçün sağlığa etkilerini ele 
alıyor ve konuya dikkatimizi çekiyor. T.C. Sağlık Ba-
kanlığı’nın SIHHAT Projesi’nden ve sayıları giderek ar-
tan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden bahsediyor; göçmen 
sağlık çalışanlarının bu merkezlerde kendi yurttaşlarına 
hizmet vermelerinin dil ve kültür engellerini ortadan kal-
dıran dünyada yeni bir model olduğunu anlatıyor. Tezin 
bütününe https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi  adresin- 
den ulaşabilirsiniz. Bundan böyle editöre mektuplarımız 
aynı sayı içinde İngilizce olarak da yer alacak. Böylece 
okunurluğumuzu daha da arttırmayı düşünüyoruz. 

Genç hekimimiz Dr. Fırat Aydıncı’nın “Ani Kardi- 
yak Ölümlerin Araştırılması ve Korunma Yöntemlerine 
Güncel Yaklaşım” konulu derlemesi bizi merak ettiği- 
miz bir konuya götürüyor. Ani kardiyak ölümlerden ko-
runmak olası mı öğreneceğiz.

Yeni uzman Dr. Yahya Utlu Uzmanlık “Eğitimini Ye-
ni Bitirmiş Aile Hekimliği Uzmanlarının Yeni Çalışma 
Dönemlerine Bakışları ve Birinci Basamak Aile Hekim-
liği Uygulamasından Beklentileri” başlıklı  çalışmanın a- 
macını sahaya çıkmadan hemen önce aile hekimliği 
uzmanlarının önlerindeki yeni çalışma dönemine bakış-
larını ve aile hekimliği uygulamasından beklentilerini 

belirlemek olarak belirtiyor. Yeni uzmanların yüzde  
altmış altısı beklendiği üzere öncelikli olarak ASM’ler-
de çalışmak istiyor; akademik kariyer isteyenlerin oranı  
ise yüzde otuz üç; yüzde on yedisinin ise ikinci ve üçün- 
cü basamak hastane özellikli palyatif bakım, evde ba- 
kım, yara bakımı vs servis/poliklinik hizmetlerde çalış-
mak istemesini henüz eğitimlerini aldıkları hastaneler-
den kopamamış olmalarına, aldıkları eğitimin bu hiz-
metleri vermeyi olası kılacak yetkinlikte olmalarına ve 
belki de eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinin (EASM) yay-
gınlaşmamış olmasına bağlayabiliriz. EASM ler uzman-
lık eğitimi almakta olan aile hekimliği asistanlarına 
gerçek bir birinci basamak deneyimi yaşatmaktadır. Bu 
uygulamanın ülke geneline yaygınlaşmasını umuyoruz. 

Son yazımız ise “Pansitopeni İle Seyreden Bir Vita-
min B 12 Eksikliği Anemisi” olgusu. Renkli ve tedaviye 
yüz güldüren yanıt veren kliniği ile B12 vitamin eksikliği 
hekimlerin göz ardı etmemesi gereken bir durum. Buna 
genç bir uzmanımız vurgu yapıyor: Dr. Kerem Turgut. 
Genç yazarlarımıza başarılar diliyor, araştırmalarının ve 
yazılarının devamını diliyoruz.

Son olarak sizlere Dergimizin yeni yılda on-line 
başvuru sistemine gireceğini bildirmek istiyoruz. Sizinle 
nice yıllar birlikte olmayı diliyor, yorumlarınızı ve yeni 
yazılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla...
Prof. Dr. Arzu Uzuner 
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