
www.turkishfamilyphysician.com

Arzu Uzuner1

82

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

Başmakale | Editorial
Yıl: 2022 Cilt: 13  Sayı: 3  / e-ISSN: 2148-550X

Üçüncü sayımızda yeniden birlikteyiz. İklim 
değişikliklerinin hızla yaşam alışkanlıklarımızı 
değiştirdiği dünyamızda mevsim dönüşlerinin key-
fini çıkaralım. Bizleri güzel çalışma dolu sonbahar 
günleri bekliyor. 

Bu sayımızda iki orijinal araştırmamız, bir 
derlememiz, bir olgu sunumumuz ve iki editöre 
mektubumuz bulunmakta. Yazılarınız dergimize 
hayat veriyor, süreli dergi olmamızı destekliyor, 
okunurluğumuzu artırıyor. Dergimize gösterilen 
ilgiye teşekkür ederiz.

İlk editöre mektubumuz oldukça ilginç ve bi- 
ze yeni bir araştırma alanı sunuyor. Birinci basa-
makta en sık görülen semptom olan kronik baş 
ağrılarının yönetiminde psikiyatrik komorbidite-
lerin etkisini bilişsel hatalardan yola çıkarak vur-
gulayan bu yazıya okurlarımız yeni planlayarak 

ya da yaptıkları önceki araştırmaların sonuçları- 
nı yazarak yanıt verebilir, katkı yapabilirler. Kro- 
nik gerilim tipi baş ağrısı ile psikiyatrik hastalık-
ların ilişkisi ve bunun tedaviye etkileri konusun-
da araştırmalar ne durumda ve hangi araştırmalar 
planlanmalı. Sizden yorumlarınızı bekliyoruz.      

Kronik hastalıklar ve sürekli kullanılan ilaçla-
rın cinsel hayata olumsuz etkileri olduğu bilinen 
bir gerçek. Hastalarımızı sürekli tedaviye yön-
lendirirken onların cinsel hayatını etkileyebilecek 
ilaçlara başladığımızda hastaya bilgi vermek ve 
sonraki vizitlerde sorgulamak gerekliğini hatırla-
tan bir yazı, umarım severek okursunuz. 

Orijinal araştırmalarımız “Aile Sağlığı Merkez- 
lerinde Covid-19 Aşılama Sürecinin Değerlendi-
rilmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma” ve “İstanbul İli 
Tuzla İlçesi Birinci Basamak Sağlık Kuruluşların-
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da Çalışanların El Hijyeni İnanç ve Uyumlarının 
Değerlendirilmesi” ve olgumuz “Akut Batın Ön 
Tanılı, MIS-C Tanısı Alan Bir Çocuk Hasta”. Si-
zlerden gelecek orijinal araştırmalara her zaman-
dan çok ihtiyacımız var. Hakemlerimiz bizim en 
büyük destekçimiz. Dergimiz için zaman ve emek 
harcayan hakemlerimize çok teşekkür ederiz. 

“Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz” başlıklı derle- 
memiz ise hastalarımıza her gün önerdiğimiz ha-
reketli yaşam ve sağlık için egzersizin yaşlanma 
sürecindeki önemini vurguluyor ve yol gösteriyor.

Umarım sizlerle birlikte hazırladığımız bu sa-
yımızı da beğenir yolculuğumuzda bizlerle yürü-
meye devam edersiniz. Yılın son sayısında yararlı 
ve ilgi çekici yazılarla yeniden birlikte olmayı ümit 
ediyoruz.
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