Editörden
Değerli Okurlarımız,
COVID-19 pandemisinde 1 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile gelinen son durum; dünyada 181.930.736 konfirme vaka, 3.945.832 ölüm ve 2.950.104.812 doz aşı, ülkemizde ise 5.425.652 konfirme vaka, 49.732 ölüm
ve toplam 50.718.545 doz aşı yapılmış olduğu şeklindedir. Aşılama durumu incelendiğinde, birinci doz aşı
yapılan kişi sayısı 35.141.957, ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı 15.244.658’dir.
Hızlı ve yüksek aşılama oranlarına rağmen sağlık çalışanları arasında hala COVID-19’a bağlı can kayıpları
yaşanmaya devam etmektedir. Bugüne dek 436 (397 çalışan ve 39 emekli olmak üzere) sağlık çalışanı
COVID-19 nedeniyle görev şehidi olmuştur. Kendilerini saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı
diliyoruz.

Görseli hazırlayan Gözde Kemeröz Usgurlu ve Mine Kaya Bezgin’e teşekkürlerimizle

COVID-19 aşılama çalışmaları, tüm hızıyla ve aile hekimleri/aile hekimliği uzmanlarının üstün gayretleri ile
devam ederken önümüzdeki aylarda bizleri nelerin beklediğini öngörmeye çalışmak ve bu öngörüler
çerçevesinde yol haritaları oluşturmak yapmamız gereken akıllıca hamlelerden biri olacaktır. Gelecek
hazırlıklarımızı yapabilmek için aşağıdaki soruların cevaplarını aramamız gerekmektedir:
* Ülkemizde de görülmeye başlayan Delta varyantı ile dördüncü dalga yaşanacak mı?
* Turizm sezonu ile pandemi nasıl bir gelişim/değişim/dönüşüm gösterecek?
* 1 Temmuz 2021 itibarı ile tüm kısıtlamaların ortadan kalkmasına bağlı olarak iş, aile ve sosyal yaşantımızda
neler değişecek?
* Bu değişimlere nasıl cevap verilecek?
* Bu cevaplarda aile hekimliği uzmanlarının bütüncül yaklaşımları ne derece etkili olacak?
* Eylül 2021’de okullarda yüz yüze eğitim başladığında bizi neler bekliyor olacak?
* Aşı karşıtlığı ile nasıl mücadele edilecek?
* Pandemi döneminde aksayan eğitimlerin telafisi nasıl ve ne kadar sürede yapılabilecek?

* Aile sağlığı merkezlerinin yükleri nasıl azaltılabilecek?
* Pandemide çok büyük fedakarlıklarla çalışan ve hala çalışmaya devam eden aile hekimliği asistan ve
uzmanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek için neler yapılabilecek?
* Ertelenen birinci basamak sağlık hizmetleri (koruyucu hizmetler ve kronik hasta takipleri) ne kadar sürede
telafi edilebilecek?
* Bu telafiler, aile hekimliği uzmanlarına hangi yeni yükleri getirecek?
* Toplumumuz, dezenformasyondan ve misenformasyondan nasıl korunacak?
* Mart 2020’den günümüze geçen 15 aylık süreçte uğramış olduğumuz kayıplar nasıl telafi edilecek?
* Eski/güzel/rutin/normale dönülebilecek mi?
* Evet ise ne zaman?
Soru listesi arttırılabilir.
Değerli Meslektaşlarım, yaşadığımız bu olağanüstü dönemin sonuna yaklaşırken umarım 2021 yaz döneminde, biraz olsun rahatlayabilir, maddi-manevi yorgunluklarımızı geride bırakabilir, gerek COVID-19 pandemisi gerekse yaşamın diğer alanları açısından olumlu gelişmeler ve güzel günler yaşayabiliriz.

Editörden

Bu yeni sayımızda bir derleme, üç orijinal araştırma makalesi ve bir olgu sunumu yer almaktadır. Bu sayının
yayına hazırlanmasında emeği geçen yazarlarımıza, hakemlerimize ve editör yardımcılarımıza ve Dergimize
hak ettiği değeri veren siz okurlarımıza çok teşekkür ederiz.
Sağlıklı günler dileğiyle
Prof. Dr. Esra Saatçı

