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EDİTÖRDEN
Değerli okuyucularımız,
Elinize geçmiş bulunan Aralık sayımız ile birlikte 2012 yılına veda ediyoruz. Bu sayımızda, anestezinin
önemli konuları olan pediyatrik, kalp damar ve beyin cerrahi girişimleri için anestezi uygulaması ile
ilgili orijinal çalışmalar ve ilginç bulacağınızı umduğum olgu sunumları mevcut. Ayrıca, gündelik
uygulamamız açısından faydalı olacağına inandığım bir de derleme bölümü var. Anestezide koruyucu
ventilasyon başlıklı bu derleme, Paolo Pelosi ve ekibi tarafından kaleme alındı ve koruyucu ventilasyon
uygulamasının incelikleri ile anestezi sırasında kullanılabilecek ventilasyon modlarını içeriyor.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon camiasına bu alandaki en yeni bilgileri sunmak konusundaki
çabalarımızda önemli katkıları bulunan ve dergimize sunulan yazıların değerlendirilmesi için değerli
vakitlerini ayıran danışmanlarımızın listesini bu sayımızda sunuyoruz. Bu değerli katkıları için kendilerine
teşekkür ederiz.
Yeni gelen yılın bütün okuyucularımız ve meslektaşlarımıza iyilikler getirmesi ümidiyle mutlu yıllar
dileriz.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Yalım Dikmen
Editör
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EDITORIAL
Dear Readers
With this December issue we are ending 2012. This issue consists original studies concerning the
paediatric, cardiovascular and neuroanaesthesia, and case reports, which I hope you, will find interesting.
There is also a review, which will contribute to the daily practice of anaesthesia. This review on protective
ventilation in anaesthesia is written by Paolo Pelosi et al. and it aims to give some information on the
application of protective ventilation and ventilation modes in the operating room.
The list of “peers” who had valuable contribution to the review process of the articles submitted to
our journal can be found in this issue. We are grateful for their valuable time and effort to help us
bring the newest information to the society of Turkish Anaesthesia and Reanimation.
With the hope of the upcoming year to bring goodness to our readers and colleagues we wish you
a happy new year.
Best Regards,
Prof. Dr. Yalım Dikmen
Editor

