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Sevgili Meslektafllar›m,

2008'in son say›s›nda karfl›n›za 8 makale ile geliyoruz. ‹ncelemede ve hakemlerde hala onlarca makale bulunmaktad›r.
Araflt›rmac›lar›m›z›n ilgilerine çok teflekkür ediyoruz. Makaleleri seçerken ilk olarak kad›n hastal›klar› ve do¤um hekim
meslektafllar›m›z›n bilgilerini art›r›c›, daha sonra da ülkemizde uzmanl›k alan›m›zda neler yap›labildi¤ini aktaracak olan
makaleleri seçmeye özen gösteriyoruz. Dikkat etti¤imiz bir özellik, dergimize internet üzerinden baflvuru kolayl›¤› olmas›na
ra¤men bir yaz›n›n sekreterlikten editör önüne gelebilmesi için yazar sorumluluk ve telif hakk› devir formunun doldurulmufl
olmas›d›r. Bu form doldurulmaz ise yaz› dikkate al›nmamakta ve oldukça uzun bir süre sekreterlikte beklemektedir. Birçok
yaz›n›n da s›rf bu nedenle geri çekildi¤ini fark ettik. Bir araflt›rmac›n›n ad›n›n bir yaz›da yer almas› oldukça önemli bir
olayd›r: burada kifli haklar›na dikkat edilmesi ve yazarl›k sorumluluk ve bilincinin paylafl›lmas› bir yaz›n›n kabul edilmeden
ve yay›nlanmadan önce yap›lmas› gereken en önemli ad›md›r.

Dergimiz uluslaras› standartlara uygun hale getirildi. Gelecek y›lda da çok de¤ifliklik yapmay› düflünüyoruz. Dergimizi
çiftdilli hale getirmeye çal›fl›yoruz. Bizim amac›m›z her yaz›n›n ‹ngilizce ve Türkçe'sinin beraber bas›lmas›d›r. Yurtd›fl›na
gönderilmifl ama kabul edilmemifl yaz›lar›n bir harfine bile dokunmadan ‹ngilizce olarak dergimize gönderilmesini bir
Türk akademisyen olarak kabul edemem. Bizim amac›m›z gelen yaz›lar›n kabul edildikten sonra Türkçe'ye veya ‹ngilizce'ye
çevrilmesini sa¤layaca¤›z ve böylece yaz› çift dilde bas›lacak. Bunun gereklili¤i, dergimizin Science Citation Index'e ve
Pubmed'e girmeye çal›flmas›ndand›r. Bununla ilgili olan de¤ifliklikler dergimizin web sayfas›ndan duyurulacakt›r.

Sayg›lar›mla

Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeynelo¤lu

De¤erli Meslektafllar›m;

Okumufl oldu¤unuz Ekim 2008 say›s› ile dergimizin bu y›lki 5. ve son say›s› da
tamamlanm›fl oluyor. Son 4 y›ld›r dergimizin son derece düzenli ç›kmas›n› sa¤lad›klar›
için Editörümüz say›n Prof.Dr.Hulusi Zeynelo¤lu ve yay›nc›m›z say›n Aydan Antmen’e
sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. Onlar›n özverili çal›flmas› sonucunda dergimiz böyle
düzenli olarak yay›nlanabilmektedir.
Bildi¤iniz üzere son dönemlerde, sa¤l›kta, özellikle de bizim alan›m›zda önemli
de¤ifliklikler olmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n 1 Eylülde yay›nlam›fl oldu¤u “Kalite ve
Performans Yönergesi”nde belirlemifl oldu¤u maksimum Sezaryen oranlar› (E¤itim
Hastaneleri için % 20 ve Devlet Hastaneleri için % 15) Ülkemiz gerçekleri ile
uyuflmamaktad›r. Yine 2008 “Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i” nde (SUT) sezaryene ödenen
mebla¤›n 675 YTL den 450 YTL’ye düflürülmesi de sezaryen oranlar›n› indirmekten
ziyade Kad›n Hast. ve Do¤um branfl› üzerinde olumsuz etkilere yol açacak bir yaklafl›m
tarz›d›r. Derne¤imiz ilgili her iki konuda Dan›fltay nezdinde dava açmak üzere baflvuruda
bulunmufltur.
Sezaryen oranlar›n›n yüksek oldu¤u öne sürülen illerdeki meslektafllar›m›z›n
“Do¤um Eylemi Yönetimi” ad› alt›nda Ankaradaki hastanelere  15 günlük bir Hizmet
‹çi E¤itime ça¤r›lmalar› da bir baflka önemli sorundur. 5 y›ll›k zorlu bir e¤itim sonras›
Kad›n Hast. ve Do¤um Uzman› ünvan› alan ve bu Ünvan›n da Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z
taraf›ndan onayland›¤› meslektafllar›m›z›n “Normal Do¤um” gibi bu uzmanl›¤›n abecesi
say›lan bir konuda e¤itime al›nmalar›da kan›m›zca  onur k›r›c› bir uygulamad›r. Bu
konuda da derne¤imizin giriflimleri devam etmektedir.
23 Kas›m 2008 tarihinde Derne¤imizin Ola¤an Genel Kurulu yap›lacakt›r. 36
flubeden gelen toplam 143 delegenin serbest ve demokratik tercihleri ile önümüzdeki
2 y›l boyunca TJOD’yi yönetecek Yönetim kurulunu seçeceklerdir. Seçimlerde aday
olan tüm meslektafllar›m›za baflar›lar diliyorum.
4 y›ll›k bir dönemin sonunda seçilecek yeni Yönetim Kurulu Baflkan› ve ekibine
de huzurlar›n›zda baflar›lar temenni ediyorum. Sa¤l›cakla kal›n.

Prof. Dr. M. Bülent T›rafl
TJOD Yönetim Kurulu Baflkan›


