
www.turkishfamilyphysician.com

Arzu Uzuner1

101

1  Prof. Dr., MD PhD. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul /  orcid.org/0000-0002-6317-6148

Başmakale | Editorial
Yıl: 2020 Cilt: 11  Sayı: 3  / e-ISSN: 2148-550X

Bu yıl dergimizin 10’uncu kuruluş yılı: “2010-2020” 
Geçen yıllar içinde dergimiz istikrarını ve arşivini koru-
yarak, giderek gelişerek bu günlere ulaştı. Sevilen, oku-
nan bir bilimsel dergi haline geldi. Yazın ortasında yayın 
ekibi olarak güzel bir haberle heyecanlandık. Dergimiz 
hakemli tıp dergilerinin tarandığı bir alan indeksi olan 
Bibliomed’e kabul edildi. (www.bibliomed.org). Der-
gimizde 2019 yılından itibaren yayınlanan tüm yazılar 
bu indekste taranabilir oldu. Değerli yazarlarımıza 
Yüksek Öğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) akademik 
gelişim açısından girilebilir olduğunu memnuniyetle 
duyurmak istiyorum. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM TR 
Dizin’in izlenme listesinde olduğumuzu da bildirmek 
isterim. 

Bu sayımızda üç araştırma yazısı, bir editöre mek-
tup, bir derleme ve bir olgu yer almakta. European Fo-
rum for Primary Care (EFPC-Avrupa Birinci Basamak 
Forumu) birinci basamakla ilgilenenler için tanıdık 
gelecek pek çok disiplinden profesyoneli, gerek bilim-
sel toplantılarda gerekse projeler aracılığıyla bir araya 
getiren bir platform. Bu sayımızda ayrıca, EFPC’nin, 
amacı COVID-19 pandemisinin yaşlılar ve psikiyatrik 
sorunları olanlar üzerindeki etkisine dikkat çekmek 
olan bir bildirgesini de İngilizce olarak Türkçe çevirisi 
ile birlikte yayınlıyoruz. 

Araştırmalarımız üç farklı alandan: Tip 2 DM 
hastalarında antihiperglisemik ilaç kullanımı ile MPV 
ve PDW düzeylerinin değerlendirilmesi; Levonorgestrel 
salınımlı rahim içi sistemin kontraseptif kullanımı: 
Olgu serisi; Supplementation disrupts the circannual 
rhythm of vitamin D: A retrospective analysis. Derle-
memiz de ülkemizin en sık görülen hastalıklarından 
olan diyabette ilaç kullanımı ile ilgili. Olgumuz ise 
Systemıc Lupus Erythematosus’da Lymphadenopathy.

Doç. Dr. Erol Yayla yazdığı “Aile Hekimliği Uz-
manlığında Kendini Aşmışlık” başlıklı editöre mek- 
tupta Aile Hekimliğinin bağlamsal, bilimsel ve kap-
sayıcı çekirdek yeterlilikleri özgeci vicdana ihtiyaç 
duyduğunu ileri sürüyor. Ben sizlerin de bu konudaki 
görüşlerinizi merak ediyorum.

Dolu dolu güzel bir sayıyı sizlerle paylaşmanın 
memnuniyetini yaşıyor ve yeni yazılarınızı bekliyoruz. 

Sonbahar sayımızda buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla...
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