Editörlerden
Değerli çocuk cerrahları,
Bu sayı ile 2018 yılını kapatıyoruz. Bu son sayımızın özelliklerinden biri de ilk kez bir çocuk cerrahisi hemşiresinin araştırma niteliğindeki makalesinin yayınlanmasıdır. Özellikle son beş yıl içinde, ortak kongrelerimizde, değerli hemşirelerimizi bu konuda teşvik etmemize karşın,bu amacımıza ilk kez bu sayıda ulaşmış oluyoruz. Yabancı
cisim aspirasyonları ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu araştırmayı, çocuk cerrahisi hemşiresi arkadaşlarımızın
örnek almaları ve yollayacakları diğer araştırmalarla dergimizi renklendirmeleri bizleri mutlu edecektir.
Derginizin Hirschsprung hastalığı ile ilgili bölümünde bir başka çocuk cerrahisi hemşiresinin rektal irrigasyonla
ilgili katkısını görmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir.
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği kongrelerimizde, yapılan sunuların büyük çoğunluğunun rahatlıkla dergimizde basılabilir nitelikte olduğunu gözlememize karşın, bu güne değin basılı hale gelmemelerini önemli bir eksiklik olarak
kabul ediyoruz.
Bu sayıda okuyacağınız makaleler arasında, M B Yolcu ve ark. tarafından hazırlanan “Artırılmış gerçekliğin tıpta
ve çocuk cerrahisinde kullanımı” konulu makalenin tıp eğitiminde yeni ufuklar açmaya aday bir çalışma olduğunu
belirtmeliyiz. Bu makalede sunulan videoların açılımı ve rahatlıkla izlenmeleri açısından okurlarımızın, yöntem
bölümünde önerildiği üzere, iOS ve Android cihazlar için karekod okuma programlarını yüklemelerinin gerekliliğini anımsatmak isteriz.
Bu sayımızdaki bir diğer özellik de, Literatürden Özetler bölümünde Doç. Dr. Emil Mammadov tarafından yorumlanan bir makalenin (Gastroesophageal reflux in children with neurological impairment: a systematic review
and meta-analysis) sonunda verilen kare kodun akıllı telefonlarınızca taranması ile bir video sunumunu da izleyebilecek olmanızdır.
Bu arada, yeni yılda dergimiz için makale desteğinin artarak devamını da beklediğimizi ifade etmek isteriz. Hakemlerimizin yineleyen uyarılar yapılmaksızın, incelemelerini zamanında yapmaları ve sonuçları gecikmeksizin
yollamaları da diğer bir önemli beklentimiz olacaktır.
Her iki değerli derneğimizin yöneticilerinin, üyelerini dergimizi yazıları ile desteklemeleri, TÇCD ve PEDURO
kongre sunularının makale haline getirilip dergiye yollanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmalarını beklediğimizi de belirtmeliyiz.
Unutulmamalı ki, ülkemizde 30 yılı aşan yayın hayatı olan tıp dergilerinin sayısı bir elin parmaklarından fazla
değildir. Çocuk Cerrahisi Dergisi tüm güçlüklere karşın bu özelliği taşımanın gururunu taşımaktadır.
Yeni yılın, tüm ulusumuz, minik hastalarımız, tüm Türk Tıbbı ve çocuk cerrahisi ailemiz için esenlikler getirmesini
dileriz.
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