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Editorial/Editöryal

Esteemed colleagues,

Sevgili meslektaşlarım,

After a refreshing summer holiday, here we are with a brand new issue. For this
issue we selected four research articles, a letter to the editor, and four case reports
that we believe you will read with interest.

Güzel bir yaz ve tatil dönemi sonrası yepyeni bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayıyı
ilgiyle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz dört araştırma makalesi, bir editöre mektup ve
dört olgu sunumundan oluşturduk.

Among these is an interesting research article about the difficulties stoma
patients experience after being discharged and what can be done to reduce these
anxieties. You will also find a small study evaluating the outcomes of a new
treatment approach for patients with pilonidal sinus, which has a considerable
place in general surgery practices in our country and can sometimes present a
challenge. The issue also includes a study highlighting the importance of the
recently popularized lymph node ratio as a prognostic factor in colorectal cancer
and two studies evaluating the results and reliability of extracorporeal suturing to
reduce the cost of laparoscopic appendectomy.

Stomalı bireylerin eve taburcu edildikten sonra neler yaşadıkları ve bu anksiyetelerini
azaltmak için neler yapılabileceği konusunda ilginç bir araştırma yazısına yer
verildi. Bununla birlikte, ülkemizde genel cerrahi pratiğinde oldukça geniş bir yer
tutan ve zaman zaman tedavisinde sıkıntı çekilen pilonidal sinüs hastalığında yeni
bir tedavi yönteminin sonuçlarını değerlendiren küçük bir çalışma bulacaksınız.
Son dönemlerde popülerize olan ve kolorektal kanserde prognostik önemi olan lenf
nodu oranının önemini vurgulayan bir çalışmayı ve laparoskopik apendektomi
ameliyatında maliyeti düşürmek için ekstrakorporiyal sütürün sonuçlarını ve
güvenilirliğini vurgulayan iki araştırma da bu derginin içeriğinde sunuldu.

In addition to these valuable research articles, we present four case reports
featuring excellent images of conditions which are rarely encountered in daily
practice and we hope you will find interesting. Of these reports, the case of
intussusception due to malignant melanoma metastasis is particularly intriguing.
The other three case reports included in this issue are also engaging.

Bu değerli araştırma yazılarının yanında günlük pratikte nadiren karşılaştığımız ve
ilginç bulacağınızı umduğumuz dört olgu sunumunu harika görsellerle sunuyoruz.
Bu olgular içinde malign melenom metastazına bağlı oluşan bir intussusepsiyon
olgusu oldukça ilgi çekiciydi. Bunun yanında birbirinden ilginç üç olgu daha bu
sayıda sunuldu.

Meanwhile, our journal is continuing to develop and mature. During the summer,
the journal was accepted to another index, the Directory of Open Access Journals
index. The evaluation process for the Ulakbim index should be completed in the
near future. We look forward to receiving your support in order to become even
stronger in the coming issue.

Dergimiz süreç içinde gelişmeye ve olgunlaşmaya devam etmektedir. Bu yaz dönemi
içinde dergi yeni bir indekse daha katıldı: Directory of Open Access Journals indeksi.
Kısa bir süre içinde ise Ulakbim indeksi için değerlendirme sürecinin bitmesini
bekliyoruz. Gelecek sayıda sizin desteklerinizi daha güçlü beklediğimizi belirmek
isteriz.

Best regards until the next issue...

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle...

Tahsin Çolak, MD

Dr. Tahsin Çolak

Editor-in-Chief

Baş Editör

