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Değerli Okurlar
Önümüzde güzel yaz günleri uzanıyor. Bu yılın
ikinci sayısını bahar havası içinde, sizlerin de
yaz boyu okumaya fırsat bulacağınızı düşünerek
hazırladık.

Pandemi en çok genç hekimleri, asistanları etkiledi. Bu araştırma bir “Üniversite Hastanesinde
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta Olan Asistan
Hekimler Gözünden Pandemi” ye dair veri sunuyor. Yüzde altmışı uzmanlık eğitimlerinin olumsuz
etkilendiğini söylüyor. Aksini kim iddia edebilir.

Bu sayımızda üç orijinal araştırmamız var:
İlki bir depresyon ölçeği: “Altı Maddelik Kutcher Ergen Depresyon Ölçeğinin (KEDÖ-6) Türkçeye
uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması”.
Geçerlik güvenirlik araştırmaları dergimizin atıf
alması açısından ayrı bir öneme sahip olduğu gibi, yeni araştırmalarda kullanılabilirliği açısından
da ufuk açıcı oluyor. Özellikle ülkemizde adolesan sağlığı alanında araştırmalara çok gereksinim
olduğunu ve adolesanlar arasında son yıllarda depresyon riskinin yüksek bulunduğunu da dikkate
alacak olursak bu ve benzeri ölçeklere olan gereksinim ortaya çıkmaktadır.
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Menopoz ve osteoporoz kadın bedeninin ayrılmaz ikilisi, osteoporoz sessiz ve derinden seyreden düşman. “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler”. Eğitimin
sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmayı ve
sağlıklı yaşam davranışlarını olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Ancak bilgi sahibi olmanın her
zaman koruyucu sağlık davranışlarına ve sağlıklı
yaşam biçimlerine dönüşmeye yetmediğini de biliyoruz. Bu çalışma bize osteoporoz bilgi düzeyinin ilişkili faktörlerinden bahsediyor.
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Orijinal araştırmaların dışında bir de olgumuz. Hepatit B konusu yıllar geçse de eskimiyor.
“Aile Hekimliği Polikliniğinde Takipsiz Hepatit
B Taşıyıcısı: Olgu Sunumu”. Hepatit B ve C’nin
artık sorun olmaktan çıkması gerekiyor ülkemizde. Aşı ve tedavi olanakları bizleri bu hastalıkları daha yakından izleme yönünde çalışmaya yönlendirmeli.

Özden Gökdemir ve Mari Bjørkman ne kadar
iyiyiz diye soruyor. Ne kadar iyiyiz gerçekten.

“How to be Good Enough GP/FPs for LGBT
individuals?” ve son olarak da LGBT bireylerin
sağlığa erişimleri ve birinci basamak hekimlerinin
onların sağlık sorunlarındaki rolü.

Prof. Dr. Arzu Uzuner

Güzel ve keyifli bir yaz bizleri bekliyor. Yıllık
izinlerimiz ve uzun güneşli günlerin bizlere yaşama
sevinci ve umut getirmesi dileğiyle.
Saygılarımla...
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