
Say›n Editör,
Derginin yeni flekli ile birinci y›l›n› tamamlamas›ndan do-

lay› yay›nlanmas›nda eme¤i geçen tüm meslektafllar›m›
kutlar›m. Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›n›n enfeksiyon ala-
n›nda büyük bir bofllu¤u doldurdu¤u aç›kça görülmektedir.

Hemen hemen bütün süreli yay›nlar›n hepsinde yer alan
özgün araflt›rmalar, derleme ve olgu sunumu bölümlerinde
derginizde de her say›da en az iki ya da üç çal›flma yay›n-
lanm›flt›r. Bu destek ve katk›n›n derginin ikinci y›l›nda arta-
rak devam etmesi ve dergi bas›m›n›n gecikmemesi halinde
k›sa sürede uluslar aras› indekslerde kendine yak›flan yere
ulaflaca¤› kan›s›nday›m. 

Derginin ulaflt›¤› kitle bütün Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›k-
lar› uzmanlar› oldu¤undan derlemeler içerisinde hastal›klar-
dan korunma ile ilgili olarak gündemde olan yeni afl›lar ve
afl› uygulamalar›na, mikroorganizmalar›n gelifltirdi¤i antibi-
yotik direncinin k›r›lmas›nda uygun antibiyotik kullan›m› ile
ilgili bilgilerin aktar›lmas›nda yarar görüyorum.

Ayr›ca her süreli yay›nda rastlamad›¤›m›z baz› bölümle-
rin dergide yer almas› hem derginin fark›n› ortaya ç›kar-
makta hem de izleyen hekimlere yararl› bilgiler aktarmakta-
d›r. Bu bölümlerden rutinler k›sm›nda derlemeler içerisinde
sunulmayan yaklafl›mlara yer verilmesi önem tafl›maktad›r.
‹lk y›lda bu bölümle ilgili konular da iyi seçilmifltir, ileri y›llar-

da da dört say›n›n en az birisinde menenjitte oldu¤u gibi s›k
rastlanan enfeksiyonlar›n tedavisine yer verilmelidir. Soru-
yan›t köflesi de k›sa bilgilerle bir bofllu¤u doldurmaktad›r.
Özellikle Klinik ipuçlar› köflesinde gerek resimler, gerek
radyolojik görünümlerin bask›lar› çok kaliteli olmufltur ve iz-
leyen hekimlere önemi ipuçlar› sunmaktad›r. Bu bölümlerin
aksamadan devam edece¤i ve de¤erli di¤er uzmanlar›m›-
z›n da görüfllerinin yer alaca¤›n› umuyorum.

Son bölüm olan Dünya Literatüründen özetlerde de
güncel makalelerin özetlerine ulafl›labilmektedir. 

Sonuç olarak birinci y›l›n› dolduran dergimizin alan›nda
önemli bir bofllu¤u doldurdu¤u ve Türkçe kullan›m›na da
katk› sa¤lad›¤› görülmektedir. Her say›da en az elli sayfal›k
içerik bulunmas› ulafl›lmas› gereken hedef olmal›d›r. 

Yeniden eme¤i geçen tüm meslektafllar›m›z› kutlar ve
baflar›l› yay›n hayat›n›n devam›n› dilerim.

DDrr..  DDeenniizzmmeenn  AAyyggüünn
FF››rraatt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii  

ÇÇooccuukk  SSaa¤¤ll››¤¤››  vvee  HHaassttaall››kkllaarr››  AAnnaabbiilliimm  DDaall››,,  
EEllaazz››¤¤,, TTüürrkkiiyyee

TTeell..::  ++9900  442244  223333  3355  5555  
FFaakkss::  ++9900  442244  223333  3355  5555

EE--ppoossttaa::  ddeenniizzmmeenn@@ggmmaaiill..ccoomm

Say›n Editör,
Üç ayda bir yay›nlanan Çocuk Enfeksiyon Dergisi’ni ta-

kip ediyorum. Seçilen konular ve sunulufl biçimi gerçekten
güzel. Derginiz bu alanda büyük bir eksikli¤i tamamlamak-
tad›r. Bu kalitedeki dergiyi ara vermeksizin yay›nlamak ko-
lay de¤ildir. Üniversitedeki bilimsel çal›flmalar›n›z› ve klinik
çal›flmalar›n›z› biliyoruz. Yo¤un ifl temposuna ra¤men der-
ginin yay›nlanmas›na özveri ile devam etmektesiniz. 

Yazarlar›n›z›n seçti¤i konular, bilimsel oldu¤u kadar
güncel hayatta da karfl›laflt›¤›m›z sorunlarda yol gösterici,
pratik çözümler önermekte. Dünya literatürlerinden örnek-
ler kolayca yeniliklere ulaflmam›z› sa¤lamakta; vaka su-
numlar› ak›l defteri sayfalar› bilgilerimiz tazelememizi sa¤la-
makta, soru yan›t bölümünde sorular›m›za yan›t bulmakta-
y›z. Çocuk Enfeksiyon Dergisi’ndeki derlemeler, orijinal
makale ve olgu sunumlar› yan›nda özellikle klinik ipuçlar› ve
soru-yan›t köfleleri s›k görülen ve çocuk hekimli¤i prati¤in-

de önemli noktalara iflaret etmekte ve ikinci basamak has-
tanelerde çal›flan bizim gibi çocuk uzman› hekimler için re-
ferans olmaktad›r. 

Ancak tüm dünyada güncel bir soru olan “Hastane En-
feksiyonlar›” konusu derginizde çok az yer bulmaktad›r. Bu
konunun derginizde daha yo¤un bir flekilde ifllenmesi, ikin-
ci basamakta çal›flan hekimler için faydal› olacakt›r diye
düflünüyorum. 

Baflar›lar›n›z›n devam› dile¤iyle sayg›lar sunar›m.
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