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EDİTÖRDEN
Değerli Meslektaşlarımız,
Bu yılın ilk sayısı üç derleme, altı araştırma makalesi ve üç olgu sunumu ile elinize ulaşmış bulunuyor. Daha önce 2013
yılında yayınlayacağımızı ilan ettiğimiz plevral hastalıklar konulu derleme serisinin ilk ikisi bu sayımızda yayınlandı. Bu
derlemelerden ilki plevral hastalıklar konusunda çok sayıda bilimsel makalesi ve çalışmaları bulunan Dr. Julius Janssen’e ait.
Janssen bu makalesinde pnömotoraks tedavisinde minimal invazif yöntemleri ele aldı. Plevra konusundaki ikinci derlememiz
ise malign plevral sıvıların tedavisinde kullanılan minimal invazif tedavi yöntemleri ile ilgili. Bu sayıda derlemeler dışında
6 araştırma makalesi ve 3 olgu sunumunun da ilginizi çekeceğini düşünmekteyiz.
SOLUNUM Dergisi’nin 1978 yılında başlayan yayın serüveni, bugüne kadar dergi yayın kurulu, dernek yönetim kurulunda
görev almış değerli hocalarımızın gayretleri ve siz değerli meslektaşlarımızın katkıları ile günümüze kadar devam etmiş ve
dergimizin niteliği zaman içerisinde sürekli yükselmiştir. Bu süreçte birlikte çalıştığımız ve profesyonel hizmet aldığımız
yayınevleri de SOLUNUM Dergisi’ne önemli katkılarda bulunmuşlardır.
SOLUNUM Dergisi 2013 yılından itibaren AVES ile yola devam etme kararı almıştır. Bu nedenle, 2012 yılı sonuna kadar
büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız Probiz firmasına, Sayın Müge Şentürk ve Sayın Ayşe Karabece’ye dergimize yaptıkları
katkılar nedeniyle teşekkürü borç biliriz.
Gelecek dönemlerde, siz değerleri meslektaşlarımızın desteği ile daha nitelikli bir dergi çıkarmanın inancıyla..

Benan Çağlayan
Editor
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EDITORIAL

Dear Colleagues,
You have already received this year’s first issue which contains three reviews, six research articles and three case reports.
First two of the review series titled pleural disorders which were previously announced to take place in 2013 are published in
this issue. One of the reviews belongs to Dr. Julius Janssen who published numerous scientific articles and studies on pleural
diseases. In the current article, Dr. Janssen addressed minimal invasive procedures in the treatment of pneumothorax. Second
review on pleural diseases is concerning minimal invasive procedures that are used in the treatment of malignant pleural
fluids. Apart from these reviews, we consider that 6 research articles and 3 case reports would also arouse your interest.
Publishing adventure of the journal RESPIRATION which began in 1978 has been sustained until today with the efforts of our
senior lecturers who have served in the editorial board and executive board and with the contributions of you, our colleagues,
and thereby its quality has consistently improved. Within this period, publishing houses that we made collaborative work
and received professional service have also made significant contributions to the journal RESPIRATION.
The journal RESPIRATION decided to carry on its path together with AVES as from 2013. We, therefore, owe Probiz, and
esteemed co-workers Müge Şentürk and Ayşe Karabece, a debt of gratitude for their valuable contributions they have made
to our journal.
In the belief that we publish a better qualified journal in the years ahead with the support from you, our colleagues.

Benan Çağlayan
Editor-in-Chief

