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Çalışmayla dolu dolu geçen 2021 yılını son 
sayımızla uğurluyoruz. Dergimizde 2021 yılında 
bu sayıyla birlikte toplam on dört orijinal araştır-
ma, beş derleme, dört olgu sunumu ve üç editöre 
mektup yayınlamışız. Bu yayınlara yetmiş yedi 
yazar katkıda bulunmuş ve yaklaşık yüz elli ha- 
kem emek vermiş. Dergimiz, Ülkemizde yayın-
lanan diğer Aile Hekimliği Dergilerine göre daha  
az sayıda makale yayınlamasına rağmen 2021 yı-
lında, her ay ortalama 20 bin okur tarafından zi- 
yaret edildi ve bunların bir kısmı sadık okurları-
mıza dönüştü. Aşağıda metrik bilgilerimizi içeren 
tabloyu ilgilerinize sunuyoruz. 

Dergimizi okunur kılan yazar ve hakemlerimi- 
ze, dergimizi okuyarak değer kazandıran okur-
larımıza, dergimize güzel formatını veren yayın-
cımız Hüseyin Kandemir ve Medikal Akademi 
çalışanlarına, bu yıl bizi sayfalarımızda yer a- 
larak destekleyen Gen firmasına ve yetkililerine 
teşekkür etmek istiyorum. 

Ayrıca yine bu köşeden dergiciliğe gönül  
vermiş, çalışkan ve disiplinli Teknik Editörümüz  
Sevgili Birgül Coşkun’a sonsuz teşekkürlerimi 
göndermek istiyorum. Bu dergiyi onsuz düşüne-
miyorum.

Bu sayımızda üç derlememiz yer alıyor. Uz.  
Dr. Tolga Taymaz’ın “Su Altı Kazaları ve Has-
talıklarına Yaklaşım”ın ikinci ve son kısmını 
okuyacaksınız. Yazının bu ikinci bölümünde, da-
lış, dipteki süreç, su yüzeyine çıkış ve çıktıktan 
sonra uzun vadede yaşanabilecek dalışa bağlı 
rahatsızlıklar anlatılıyor. Yazar, bu kısmı ilk kez 
okuyacaklara, konuyu daha iyi anlayabilmeleri  
için bir önceki sayıda yer alan geçerli fizik ka-
nunlarının okunmasını öneriyor. “Prebiyotikler ve 
sağlık açısından faydaları” bize sağlıklı bes-
lenmenin kapılarını aralıyor ve kolondaki mik-
robiyatayı destekleyen prebiyotiklerin önemini 
anlatıyor. “Kadın hayatının evrelerinde uyku ve 
ebelik yaklaşımı” uykunun kadının özellikle ge-
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belik ve menopoz dönemlerindeki önemine iliş- 
kin yayınları derliyor. Hemşirelik ve ebelik bö- 
lümlerinin Dergimize ilgi göstermesi bizi mem- 
nun ediyor. Birinci basamak mültidisipliner çalış-
mayı gerektiren bir alan olduğundan diğer disip-
linlerin araştırmaları bize farklı bir bakış açısı 
sağlıyor. 

Orijinal araştırmalarımız ise “Aile Hekimliği 
polikliniğine başvuran 20-69 yaş aralığındaki 
kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine 
yönelik sağlık inançlarının belirlenmesi.” Bu ça-
lışmada lise ve üzeri eğitimin taramalara duyar- 
lılık ve yarar algısı ile ilgili bulunması bir kez daha 
eğitimin önemine vurgu yapıyor. “İntörn hemşirelik 
öğrencilerinin Koronavirüs (COVID-19) korkusu-
nun aşı karşıtlığına etkisinin incelenmesi.” Aşı 
karşıtlığının sağlıkçılarda da görülmesi daima 
“neden” sorusuna yanıt aranmasına sebep oluyor; 
bu araştırma ise soruya aşı korkusu olarak yanıt 
veriyor. 

“Comparison of children with and without  
chronic disease in psychosocial terms” Çocuk-
luk döneminde kronik hastalıkla baş etmek zo-

runda kalan çocukların ruhsal durumu ve çevre 
ile olan ilişkileri nasıl etkileniyor. İngilizce olarak 
yayınladığımız bu makalenin konusu hayli etkile- 
yici, sonuçları ise beklendiği üzere, hayatın çıkar-
dığı engeller, duygusal zorluklar ve yaşıtlarıyla 
ilişkilerde sorunlara bu grupta anlamlı olarak daha 
fazla rastlanması. Müdahale çalışmaları için açık 
bir alan denebilir. 

Tek olgumuz “Covid-19 Pandemisi korkusu 
nedeniyle tanısı geciken çekum tümörü.” Gerçek-
ten de pek çok kronik hastalık Covid-19 sürecin- 
de ihmal edildi. Tanısı geciken malinyitelere dik-
kat çeken bu yazı tam da bu noktaya vurgu yapıyor. 

Yeni yılda da bizlerle paylaşmak istediğiniz ol- 
gularınızı, derlemelerinizi ve araştırmalarınızı, ya-
zılara yorumlarınızı bekliyoruz.

Hepinize kaliteli araştırmalar ve yayınlar ya-
pacağınız sağlıklı mutlu ve keyifli bir yeni yıl dili-
yorum.

Saygılarımla...
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1 Aralık 2020 ila 30 Kasım 2021 tarihleri 
arasındaki bir yıllık dönemi kapsayan 
bağımız Google Analytic Raporumuz.


