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Sevgili Okurlarımız
zun yıllardır üreme sağlığı alanıyla özel olarak ilgilenen bu
iki deneyimli klinisyen ve eğiticinin “Birinci Basamakta
Menstrüel Düzensizliklere Yaklaşım” yazısını da beğeniyle
karşılarsınız.

2020 yılının ilk sayısını yeni yılla birlikte gelen ‘covid’li
günlerde yayına çıkarıyoruz. Yüzyıla damgasını vuran bu
pandemi sırasında araştırmalar da yapılıyor şüphesiz. Bu
sayımızda iki derleme, iki araştırma makalesi, bir olgu ve
bir de editöre mektup yer alıyor. Editöre mektup tahmin
edebileceğiniz gibi ‘Aile Hekimliği Merkezlerinde Pandemi Yönetimi’ sahadan gelen covid’le ilgili ilk yazımız. Önümüzdeki sayılarda “covid” le ilgili başka yazılara da yer vermeyi ve zaman akıp giderken sahadan deneyimleri dergimize
yansıtabilmeyi umuyoruz.

Diğer derlememiz ise yaşlı sağlığı ile ilgili. Bildiğiniz
gibi dünyayla birlikte ülkemizin de nüfusu yaşlanıyor. Yaşlılık döneminin ise kendine özgü işlevsel ve fiziksel değişimleri olduğu biliniyor. “Geriyatrik popülasyonda yaşlanma
anoreksisi” başlıklı derlemede yaşlılık döneminde anoreksiyi iştah veya besin alımının azalması olarak tanımlıyor ve
yaşlı popülasyonda olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilecek önemli bir faktör olduğunun altını çiziyor.

Araştırma makalelerimiz “Diyabetik ayak ülserlerinde
majör ampütasyonun en güçlü öngörücüsü: Periferik arter hastalığı; sıklık ve ilişkili faktörler” ve “Gebelikte karbonhidrat intoleransı ve diyabetin taranmasında kullanılan
yöntemlerin karşılaştırılması”. Her ikisi de diyabetle ilgili,
özenle planlanmış emek verilmiş araştırmalar. Diyabetik
ayak ülserleri hem ayaktan polikliniklerde hem de evde

İngilizce yazıların da yayınlandığı dergimizde bu kez
bir olguya yer veriyoruz: “Eldivenle bir ömür: Kontakt dermatit”. Birinci basamakta dermatolojik yakınmalarla gelen
hasta sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bildiğiniz gibi
bu nedenle Aile Hekimliği uzmanlık eğitimine bir aylık dermatoloji rotasyonu eklenmiştir. Bilimsel toplantılarda yine
bu nedenle dermatoloji oturumları hep yüksek katılımlı
olmaktadır. Kontakt dermatitli bu olgu sunumunun sık rastlanan bir klinik olarak ilginizi çekeceğini umuyoruz.

izlemlerde baş etmesi zor bir komplikasyon. İlk araştırmanın
yazarları diyabetik ayak ülseri olan tüm hastalarda sık görülen ve ampütasyona yol açan periferik arter hastalığının mutlaka araştırılması ve gerekli tedavilerin hızla planlanması
gerektiğini vurguluyorlar. İkinci araştırmanın yazarları ise
gebelikte diyabet taraması sırasında saptanan HbA1c %6
kesme değerinin gestasyonel diyabet için tanısal bir yöntem
olduğunu ileri sürüyorlar. Değerli araştırmacılara bulgularını
dergimizde yayınlamayı tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

Yeni yılla birlikte ULAKBİM TR Dizin’e ve ScopeMed
Uluslararası indekslerine başvurularımızı yaptık; izlem sürecine alınmamızla birlikte heyecanlı bir bekleyiş ve hevesli
bir çalışma sürecine girdik. Afetler ve salgınlarla başlayan
2020 yılının bir değişim ve güçlenme yılı olacağını umuyor

Derlemelerimizden ilki çok okunan yazarlarımızdan Doç.
Dr. Zeynep Tuzcular Vural ve Uzm. Dr. Işık Gönenç’ten geliyor. Aynı yazarların uzman aile hekimi Hatice Tülek’le
birlikte yazdıkları ve dergimizin 2018 yılı 2.sayısında yayınlanan makalesi 11 bin sekiz yüz kez okunmuş bulunuyor. Kendilerine de okurlarına da teşekkür ederiz. Umarız u1

hepinize başarılı araştırmalarla dolu bir yıl diliyoruz.
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