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Sevgili Okurlarımız
Baharın güzel günleriyle birlikte doğa canlanıyor
ve bizler kongrelerin ve bilimsel toplantıların heyecanını duyuyoruz. Biz süreli yayıncılar olarak her
kongre yeni araştırmalar ve yeni yayınlar anlamına da
geliyor. Dergimizde yayınlanan araştırmalarınız pek
çok kişi tarafından okunuyor beğeniliyor ve sitasyon alıyor. Araştırmalarınızı dergimizde hızla yayına
dönüştürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Aynı
zamanda bu çabanın bize sorumluluk getirdiğinin de
bilincindeyiz.

“Aile Hekimliği Polikliniği’nde Akut Myeloid Lösemi
Tanısı Koyulan Bir Olgu” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TF AbD polikliniklerinden geliyor.
Editöre mektubumuz ise genç bir uzmandan; “Hipertansiyon Kontrolünde Teknolojinin Rolü”. Dr. Emre
Yılmaz yaptığı tez çalışmasını dayandırdığı, hipertansiyon izlemlerinde “mHealth”’in yerine vurgu yapıyor, dikkat çekiyor. “Sağlığın güçlendirilmesi ve yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi, tıbbi kayıtların tutulması, hastalıkların teşhis ve tedavisi, hastalık yönetimi gibi konular için akıllı telefonlar, tabletler, hasta izleme cihazları ve kişisel dijital asistanlar
gibi mobil teknolojilerin kullanılması” olarak tanımlıyor mHealth’i. Bu yazının hem Türkçe hem de İngilizce versiyonlarını yayınladık. Süreli dergilerin okurlarına ulaşması çok önemli, o nedenle Türkçe yayınladığımız makalelerin bir de uzun İngilizce özetini
yayınlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız her araştırma
evrensel bilgiye bir katkı olduğunun bilincinde, araştırmalarınızı beklediğimizi, değerlendirme sürecinin
önemli bir etkileşim ve karşılıklı tanıma ve gelişme
süreci olduğunu düşündüğümüzü bir kez daha yinelemek istiyoruz. Üçüncü sayımızda yeniden buluşmak
üzere hoşça kalın, bizimle kalın.

Bu sayımızda üç özgün araştırma yer alıyor: “Tuzla
Aydınlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne Bağlı Nüfusun
Sağlık Sorunları ve Sağlık Hizmetine İlişkin Gereksinimleri”; “Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi” ve “Ebeveynlerin Otizm Dostu Ev Ortamı Hakkında Bilgi ve Görüşlerini İnceleyen Niteliksel Bir
Çalışma”. Aile hekimliği alanının geniş spektrumunu
güzel ifade eden bir dağılım görüyoruz. Uzmanlık eğitiminde önemli bir aşama olan Eğitim Aile Sağlığı
Merkezi deneyimi örneği, mezuniyet öncesi tıp eğitimi
ve klinik deneyimin niteliksel bir araştırmayla ortaya
konması...
Bu sayımızın derlemesini ise Prof. Dr. Hülya Akan
yazdı: Medikal Pluralizm, farklı sağlık sistemlerinin
birarada kullanılması, biyotıp, geleneksel tıp, alternatif tıp, tamamlayıcı tıp. İlginizi çekeceğini umuyoruz. Her sayımızda olduğu gibi bir de olgumuz var:
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