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Prof. Dr. Aynur Özge’nin eş-editörü olduğu “Headache in Children and Adolescents: A Case-Based Approach. Editors: Ishaq Abu-Arafeh, Aynur Özge (Eds.)” isimli kitap British Medical Association tarafından 2017 Kitap ödülleri
kapsamında Nöroloji alanında “Highly Commended” ödülüne layık görüldü. Tıp Kitaplarına verilen en prestijli ödül
kabul edilen bu ödülü Springer Yayınevi tarafından yayınlanan kitabı alan Prof. Dr. Aynur Özge bu ödüle ülkemizden layık görülen ikinci akademisyen ve ilk Nörolog oldu. Çocuk ve Ergen başağrıları ile 2000 yılından beri ilgilenen
düzenli olarak “çocuk ve ergen başağrısı” polinkliniği yürüten ve bu alanda pek çok yayınlanmış makalesi olan Dr
Özge aynı zamanda IHS (Dünya Başağrısı Cemiyeti) içerisindeki 7 alt komiteden ikisinde (Pediatrik Special Interest
Group ve Classification Subcommittee) aktif üyel olarak görev yapıyor.
Ödül alan kitap toplamda 252 sayfadan ve 36 bölümden oluşuyor. Çocuk ve Ergen başağrılarının en sık görülen
alt tiplerine ait gerçek olgular ülkemizden de alanda çalışan 10 öğretüm üyesinin yer aldığı uluslararası yazarlar
ekibi tarafından sunuluyor. Her olgunun kısa öyküsü okuyucu olan tıp mensubuna önerilerle literatür bilgileriyle desteklenerek sunuluyor. Kitabın başında çocuk başağrılarına ait anamnez ve muayeneye ait pratik ipuçları,
sonunda ise saha çalışmaları ve klinik pratikte kullanılabilecek ağrı sorgulama ölçekleri, çocuklar için başağrısı günlüğü gibi pratik materyaller sunuluyor. Yayınevinin e-kitap ve basılı kategorilerde satışa sunduğu kitap
elektronik ortamdan temin edilebiliyor. Dr. Özgenin bu ödül haberi ile birlikte aynı günlerde dağıtıma sunulan
“Headache and Comorbidities in Childhood and Adolescence. Guidetti, V. (Ed), Arruda, M. (Ed), Ozge, A. (Ed)
(2017)” isimli bir kitabı daha bulunuyor. Ayrıca sağlık çalışanı dışındaki okuyucuya yönelik “Anne yapamam başım çok ağrıyor” isimli kitap boyut yayınları tarafından satışa sunuldu. Söz konusu kitapların telif gelirleri “çocuk
ve ergen başağrısı araştırma fonu”na aktarılıyor.
Kitapların hekimler başta olmak üzere toplumda çocuk ve ergen başağrıları konusunda farkındalığı artırması
hedefleniyor. Hedefine ulaşması dileğiyle...
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