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Dergimiz bu yıl önemli bir ivme kazandı. Hem  
tıp hem de hemşirelik bölümlerinden genç araş-
tırmacılar ve akademisyenler dergimize ilgi göste- 
riyor. Hakem olarak da bize büyük katkı sağlıyor-
lar. Hakemlerimizi önceden arayarak yayın değer-
lendirmek üzere müsait olup olmadıklarını soruyo-
ruz. Böylece değerlendirme süreci hızlanıyor. İki 
hakemli dergimizde yazılar genellikle konuyla ilgi- 
li bir uzmana ve bir de aile hekimliği uzmanına gön-
deriliyor. Böylece Dergimiz Aile Hekimliği özelli-
ğini koruyor. 

Süreli dergilerin değerlendirme süreçleri yazar- 
lar için de hakemler için de oldukça eğitici olur. Bu 
nedenle dergiler bir eğitim kurumu gibi de işlev gö-
rür. Yayın Kurulu olarak bu anlayışla çalışmaktayız. 

Bu sayımızda da önceki iki sayımızda olduğu gibi 
üç özgün araştırma yer alıyor:  “Çocuklarda Poli-
klinik İzlemine Uyum ve Epilepsi Prognozunu Et-
kileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”; “On Sekiz 
Yaş Üstü Kanser Tanısı Almamış Bireylerde Kanser 
Algısı:  Niteliksel Araştırma” ve “Gebelerin Kişilik 
Özelliği ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Doğum 
Korkusuna Etkisi”. 

Bu sayımızın olgusu ise yine bir evde sağlık 
vak’ası: “Multipl Kronik Hastalıkları Olan Bir 
Hastada Yeni Gelişen Hiperürisemi” Evde sağlık 
hizmetlerinde görülen bir mültimorbid hastada ortaya 
çıkan akut bir durumla aile hekimliğinin kapsamlı 
yaklaşımıyla, konsültasyonlarla ve sürekli izlem 
sayesinde nasıl yönetildiğini göstermek ve hiperüri-
semi yapan durumları hatırlamak açısından önemli 
buluyoruz. 

Derlememiz ise ailenin biyolojik ve psikosos-
yal yönleri birleştiren bir sınıflandırmayla kronik, 
herediter rahatsızlıkları da aydınlatan genogram 
hakkında. Pratiğimizde genogramı ne kadar kulla-
nıyoruz sorusunu kendimize sormamıza yol açan 
derlememiz “Hastaların Aile Genogramı Temelinde 
Değerlendirilmesi.” İlginizi çekeceğiniz bir sayıyla 
daha karşınızdayız. Umarız siz de seversiniz. 

Yılın son sayısında yeniden buluşmak üzere hoşça 
kalın, bizimle kalın.

Saygılarımla...
Prof. Dr. Arzu Uzuner 
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