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Sevgili Okurlarımız
Covid’le geçen iki dolu yıldan sonra, 2022 yılının dünyamıza barış, sağlık, mutluluk getirmesini dilerken, kendimizi savaşın, kayıpların içinde
bulduk. Dünyanın bir yanının canı yanarken diğer
yanda mutlu olmak ne mümkün. Lakin yaşam baş
döndürücü bir hızla akıp gidiyor. Yola devam ediyoruz. Yeni yıla web sayfamızın içeriğini gözden
geçirerek başladık, kendimizi yeniledik, geliştirdik. Danışma kurulumuza ülkemizden ve dışarıdan yeni isimler katıldı. Yazarlarımızı hakem dağarcığımıza kattık. Ve yeni yazarlara, hakemlere,
yazılara, araştırmalara kucak açtık. Bu yıla iki orijinal araştırma, bir derleme, bir olgu ve bir editöre
mektupla başlıyoruz.

biliyor musunuz, birinci basamakta diyabetli ya da
obez hastaya beslenme önerilerinde bulunurken
karbonhidrat sayımından bahsediyor musunuz?
Editöre mektup bu yönüyle ilginizi çekecek.
İki orijinal araştırmamız da var: “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Son
Sınıf Öğrencileri ve Hekimlerde Tükenmişlik Sendromu ve İlişkili Faktörler” bir tez araştırmasının sonuçları ve tabii şiddetle ilişkili bulgular da
bu durumu etkileyen faktörler arasında; hekimlerin %12,1’i işyerinde hasta veya hasta yakınları
tarafından fiziksel şiddete, %63,2’si sözel şiddete
maruz kaldığını; her üç hekimden biri uyku problemi yaşadığını belirtmiş. Diğer araştırma ise “Çocuk Hastalıkları Polikliniklerine Başvuran Çocuk-

Birinci basamakta kalp damar hastalıkları riskini hangi ölçeklerle değerlendiriyorsunuz sorusunun yanıtı bu sayımızda. Karbonhidrat saymayı
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larda D Vitamini Eksikliği Sıklığının belirlenmesi:
Hastane tabanlı bir çalışma”: 1900 çocukta en sık
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Sizleri Tez araştırmalarınızı dergimizde yayınlamaya ve pratiğinizde karşılaştığınız ilginç olguları bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.

enfeksiyonlar sırasında bakılan D vitamini düzeyleri her on çocuktan birinde eksik, beş çocuktan
birinde yetersiz bulunmuş.

Baharın bizlere yaşama sevinci ve umut getir-

Son yazımız ise bir olgu: Evde bakım hizmeti
alan ayrışmamış hasta: hipofiz adenomuna bağlı
hipofiz yetmezliği. Olgu sunumları bizim farklı
alanlara, farklı vakalara dikkatimizi çekiyor. Bütün
bu çeşitlilik dergimize farklılık, renk ve okunurluk
kazandırıyor.

mesi dileğiyle.
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