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Sevgili Okurlarımız
Dergimizin 2021 yılı ilk sayısını çıkartıyoruz.

deneyim kazanılmasına yol açtı. Elbette koşulların

Devam eden Koronalı Günlere rağmen bizler de,

getirdiği bu deneyim bir kez eğitim alanında kullanı-

yazarlarımız da, yayın hayatımızı ara vermeden

lır olunca etkinliğinin de değerlendirilmesi gerekiyor.

sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yıl Bibliomed’in yayın

Bu araştırmanın sonuçları konuyla ilgili eğiticiler

hayatımıza girmesiyle birlikte Dergimize araştırma-

açısından dikkat çekici olacaktır.

cıların teveccühü ve başvuru sayısı arttı. Bununla

“Altı Yaş Altı Çocukların Ebeveynlerinde O-

birlikte okunma sayımız da arttı. Ayda 20.000 kişi

tizm Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi” bir bilgi tutum

tarafından yazılarımız okunuyor. Directory of Open

araştırması. Otizm her zaman önemli bir konu; tıp

Access Journals (DOAJ) indeksleme sistemine de

öğrencilerinin bu hassas konuda bir araştırmada

başvuru yaptık kısa süre içinde yanıt almayı bekli-

yer almaları onlar açısından öğretici olduğu gibi

yoruz. Bunu, Üniversitelerde ve Eğitim Araştırma

araştırmaya katılan ebeveynlerde de makaleyi oku-

Hastanelerinde çalışan yazarlarımızın Dergimizde

yanlarda da farkındalık yaratması açısından önemli.

yayınlanan makalelerin puanlama sistemine girmesi

İlginizi çekeceğini umuyoruz.

için, TR Dizin’e kabulü beklerken yapabileceğimiz

Sigaranın mukozal yüzeylerde enflamasyona ve

bir girişim olarak gördük.

hasara neden olduğunu, HDL’nin ise antitrombo-

Bu sayımıza dört araştırma makalesi aldık. Bun-

tik, antienflamatuar ve antioksidan etki gösterdiğini

lardan biri “Çevrimiçi çoktan seçmeli değerlendir-

biliyoruz. “Enflamatuar bir belirteç olan monosit-

me aracının güvenilirliğinin genellenebilirlik kuramı

HDL oranının sigara içme durumu ile ilişkisi” ko-

ile değerlendirilmesi” başlıklı eğitim araştırması. Tıp

nulu araştırmada monosit/HDL oranının (MHO)

eğitiminin çevrim içi yapıldığı pandemi süreci ölç-

enflamasyon ve oksidatif stresin yeni bir belirteci

me değerlendirmenin de çevrim içi uygulamalarında

olabileceğini gösteren çalışmalara dayanılarak, siga-

1

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

www.turkishfamilyphysician.com

1

Başmakale | Editorial
Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 1 / e-ISSN: 2148-550X

ra içen ve içmeyen bireylerin MHO düzeyleri ve

katkılarınızı bekliyoruz. Her zaman editöre yazabi-

ilişkili faktörleri araştırmak amaçlanmış, sonuçlar

lirsiniz. Biz bu derginin okunur konuşulur olmasını

MHO’nun, sigara içen bireylerde enflamasyon ve

hedefliyoruz.

endotel disfonksiyonunun öngörmede kullanılabi-

Önceki sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da

lecek basit, kolay ve uygun maliyetli bir belirteç

filiyasyonla ilgili bir olgumuz var. “Tıbbi dedektif-

olduğun söylemini destekler nitelikte bulunmuştur.

lik: Filyasyon.” Vak’alar ve şemalarla gözümüzde

Araştırmacılar bu alanda MHO’nun enflamasyonda-

daha iyi canlandıracağımız enfeksiyonun bulaş

ki rolünü netleştirmek için büyük ölçekli prospektif

yolculuğunu izleyebiliyoruz.

çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirmektedirler.

Giderek zenginleşen yazar ve hakem listemiz ve

Pandemi sigara bırakma polikliniklerinin diğer

okurlarımızla 2021 yılında Dergimizin başarılı bir yıl

polikliniklerden daha fazla tercih edildiği bir dö-

geçirmesini diliyor, hepinizi yazmaya ve Dergimizi

nem oldu. İlaçların temini kişilerin pandemiyi de

okumaya davet ediyorum.

fırsat bilerek bu bağımlılıktan kurtulmak üzere

Hepinize başarılı bir yıl dilerim.

karar vermelerini de kolaylaştırdı. “Erken Sigara Bı-
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rakma Sürecinde Uyku Kalitesi ve Medikal Tedavi
ile İlişkisi” başlıklı çalışmada kullanılan ilaç te-
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davileri arasında uyku kalitesine etki açısından bir
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