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Sevgili Okurlarımız
Dergimizin 10’uncu kuruluş yılının son sayısını sizlere tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum.

eğiticilerin sayısı hayli fazla. Zamanın getireceklerini merakla bekliyoruz.

Koronalı günleri sağ ve sağlıkla ardımızda bırakacağımız günleri umutla bekliyoruz. Aşı haberleriyle
heyecanlandığımız bu günlerde çoğu sağlık çalışanının aşı için gün saydığını yakından biliyorum.
İşte bu zorlu günlerin ardından dergimizin 10. Yılını
umarım güzel haberlerle ve dergimize yakışır bir
şekilde hep birlikte kutlarız.
Bu sayımızda beş araştırma yazısı, bir editöre
mektup ve bir olgu sunumuna yer verdik. Zengin
katılımlı bir sayı oldu ve bu da bizleri ziyadesi ile
mutlu etti. Bildiğiniz gibi öğrenciler her düzeyde okullarından uzak kaldılar. Tıp eğitimi de bu
uzaklıktan nasibini aldı. “Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Pandemide Uzaktan Eğitim ile İlgili
Davranışları ve Sorunları” işte bu kaygıları dile getiren bir araştırma. Öğrenciler de eğiticiler de uzaktan
eğitim konusunda hayli deneyim kazandı.

“Genç Erişkin Erkeklerin Kontrasepsiyon Yöntemleri Kullanım Durumları ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi” diğer araştırmamız. Kontrasepsiyonun sadece kadınların meselesi olmadığının
hatırlanması açısından oldukça yararlı bir makale.
“Aile Hekimlerinin “Kırılganlık” Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi” ve “Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Yaşlılık Algısı: Başkent Üniversitesi Örneği”
yine yaşlanmayı ve yaşlılarla ilgili verileri ne kadar
önemsediğimizin bir kanıtı. Dünya yaşlanıyor ve
bizim aile hekimleri olarak yaşlanmayı ve kırılganlığı daha iyi tanımaya ihtiyacımız var.
Gebelikte diyabet taraması konusu medyada hayli
tartışılmış olan bir konu. Bu kez gebelere sorulmuş.
“Gebelerin Gestasyonel Diyabet Tarama Testine
Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”. Sayımızda iki
olgumuz ve bir de editöre mektubumuz var. “Sahadan

Pandemi geçse bile iyi yanları ve avantajlarıyla

Salgın Notları” sahadan bir aile hekiminden geliyor;

uzaktan eğitimin daha fazla kullanılacağını düşünen

“Yeni Tanı Alan Bir Ülseratif Kolit Olgusu” da bir
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anabilim dalımızdan. Son olarak da “COVID-19

Hepinizin yeni yılını en içten duygularımla kut-

PCR Örneklemesi için Alınan Oro-Nazofarengeal

luyor sağlık ve sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız

Sürüntü İşlemi Sonrası için Öneriler” başlıklı editöre

güzellikler ve esenlikler diliyorum.

mektubumuz.

Yeni yılda yeniden buluşmak dileğiyle,

Çok renkli ve güzel bir sayıyı daha sizlerle paylaşmanın memnuniyetini yaşıyor ve yeni

Saygılarımla...

yazılarınızı bekliyoruz. Bu sayıyla birlikte zorlu

Prof. Dr. Arzu Uzuner

geçen 2020 yılını geride bırakıp daha güzel ve keyifli
olacağına umutla baktığımız 2021 yılını karşılamaya
hazırlanıyoruz.
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