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Değerli Okurlar, 

Elinizde tuttuğunuz sayı dergimizin 2017 yılına ait son karma (Türkçe ve İngilizce) sayısıdır. Bu sayı ile dergimizin geçiş dönemi 
tamamlanmış olacaktır. Devamında, 2018 için Science Citation Index-Expanded ve 2019 için PubMed gibi indekslerce taranmayı 
hedefliyoruz. Bu doruklara, hep birlikte siz okurlar, yazarlar, hakemlerimiz ile birlikte emek ve azimle ulaşacağımıza inanıyoruz. The 
Journal of Pediatric Research (JPR) ailesini ayakta tutan ve yükselten “takım ruhudur”; bu takım ruhu ki size hastaların tanısını koyduran; 
ekip çalışması yaptıran ve devamında bizlerle paylaşmayı sağlayandır.    

Sizlere bu sayıda dört farklı konuda derleme sunuyoruz: Turner sendomu; ilaç dışı zehirlenmeler; yenidoğan taramaları ve süperior 
mezenterik arter sendromu. Gurur duyarak ülkemizin değişik yerlerinde yapılmış 8 adet araştırmayı beğeninize takdim ediyoruz. Hep 
birlikte çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında idrarda amino-terminal pro-brain natriüretik peptid ölçümünün klinik 
şiddetinin bir göstergesi olup/olmadığını; günübirlik laparoskopik kolesistektomiyi etkileyen faktörler nelerdir; talasemik çocuklar 
hangi endokrin problemler ile karşılaşır ve çocuklarda nöbet öz-yeterlik ölçeğinin doğrulayıcı ve açıklayıcı faktörleri nelerdir sorularının 
yanıtını aramaya davet ediyoruz. 

Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi 1-30 Kasım arası prematüre bebek farkındalık ayı olarak ilan edilmesi nedeni ile biz de dergimizde bu konuyu 
irdeleyen üç güzel araştırmayı sizinle paylaşmak istedik: “Prematürite ve sorunları konusunda farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi”; 
“Kritik hasta yenidoğanların annelerinde ardışık ve eş zamanlı süt sağmanın etkinlik ve konforu” ve “Pediatrik Periferal İntravenöz 
Ölçeği’nin Türkçe güvenirliği ve yenidoğana uyarlanması”. Ayrıca, iki yenidoğan-prematür olgu örneği (iboprofen sonrası gelişen spontan 
intestinal perforasyon ve subgrup uyuşmazlığı olan olgu) ile de bu konuyu vurgulamak istedik.

Son olarak iki eğitici olgu ile “gastrik by-pass cerrahisi sonrası gelişen polinöropati” ve “diazoksit yanıtsız hiperinsülinemik hipoglisemili” 
ile sayımızı tamamladık.

Keyifli okumalar sevgili okurlar…

Bir başka JPR sayısında siz sevgili yazarlarımız, değerli hakemlerimiz, çalışkan editörlerimiz ve özverili Galenos yayınevi çalışanları ile 
yeniden buluşmak dileğiyle;

 Sevgi ve JPR dergisi ile kalın! 
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