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Değerli Meslektaşlarım,
COVID-19 hastalığının ilk olarak bildirilmesinin üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen,
hastalık halen varlığını sürdürmekte ve uzun dönem etkileri de yapılan çalışmalarla yavaş yavaş
ortaya çıkarılmaktadır. Androloji Bülteni’nin 2022 yılındaki üçüncü sayısında yer alan beş adet
derleme ve beş adet orijinal araştırma makalesinde de bu konunun kendisine yer bulduğu
görülmektedir. “COVID-19 enfeksiyonunun erkek cinsel fonksiyonları üzerindeki etkisi ve risk
faktörleri” isimli orijinal çalışmayla konu, Salabaş ve arkadaşları tarafından irdelenmiştir. Kazıcı
ve arkadaşları da ulusal ve uluslararası literatürdeki en güncel çalışmaları derledikleri “COVID-19
pandemisinin erkek cinsel sağlığı ve semen parametreleri üzerine etkileri” başlıklı makalesiyle bu
konudaki bilgileri ilgi çekici bir şekilde toparlayarak sizlere sunmuştur. Güler ve arkadaşları ise
pandeminin farklı bir etkisini değerlendirdikleri “Kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet ve hemşirenin
sorumlulukları” adlı orijinal araştırmalarında, COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşan toplumsal
değişimin aile kurumunu da etkilediği, bu etkinin cinsel şiddet de dahil kadına yönelik şiddet
olarak kendini gösterdiği bildirilmiştir. Yıldız ve arkadaşları da bu konuyu “COVID-19 pandemisi ve
kadına yönelik aile içi şiddet” başlığı altında derlemiştir. Pandemi gibi hem psikolojik, hem organik
etkilerle cinsel sağlık üzerine etkisi olan başka bir konu da obezitedir. Kahveci ve arkadaşlarının
“Obezitede cinsel yaşam ve hemşirelik yaklaşımı” adlı derleme makalesiyle bu konu ele alınmıştır.
Yavuz ve arkadaşları ise kadın cinsel sağlığına olumsuz etkileri olan bir konuyu “Postmenopozal
dönemde görülen vulvovajinal atrofi yönetiminde güncel uygulamalar” başlığı altında derlemiş ve
sizlere sunmuştur. Bu sayımızda Sancı ve arkadaşları iki orijinal makale ile okurlarla buluşmuştur.
İlki erektil disfonksiyonlu erkeklerde PDE5 inhibitörlerinin kullanım oranlarını değerlendirdikleri
“Erektil disfonksiyonu olan hastalarda birinci basamak tedavide PDE5 inhibitörü kullanım yüzdeleri”
isimli makale olup, ikincisi erkek üreme sağlığı ile ilgili bir konuda bir sosyal medya platformu
olan YouTube’un etkisinin ortaya konulduğu “Mikro-diseksiyon testis sperm ekstraksiyonu
ile ilgili YouTube video kaynaklarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi” adlı
çalışmadır. Gök ve arkadaşları ise erkek üreme sağlığında görüntülemenin etkinliğini araştırdıkları
“İdiopatik oligoastenospermili erkeklerde testiküler shear wave elastografi değerlendirmesi;
Prospektif, kontrollü çalışma” adlı makaleyi sunmaktadır. Kaydırak ve arkadaşları tarafından,
sağlık personelleri tarafından gençlerin mevcut gereksinimlere yönelik üreme sağlığı/cinsel
sağlık hizmetlerinin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülen bir değerlendirme ölçeği ile ilgili
yapılan “Genç kadınlar için evlilik öncesi riskli cinsel davranış değerlendirme ölçeğinin Türkçeye
uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması” isimli çalışma okuyuculara sunulmaktadır.
Danışma kurulumuzun çok değerli üyelerinin büyük özveriyle yaptıkları hakemlikler sayesinde
yayın değerlendirme ve basım hızımıza dikkatinizi çekmek isterim. Doçentlik kriterlerinde aranan
ve kabul gören endekslerde taranan Androloji Bülteni, bu bakımdan genç akademisyenlerin
teveccühüne mazhar olmaktadır.
Androloji Bülteni’nin 2022 yılındaki üçüncü sayısı ile birlikte başarılı, sağlıklı ve mutlu günler
temenni ederim…
Doç. Dr. Erhan ATEŞ
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