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Değerli Okuyucular,
Her geçen gün artan bir ivme ile yayın hayatına devam eden The Journal of Pediatric Research (JPR) ülkemizin her
köşesinde ulaştığı geniş okuyucu kitlesine, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çok çeşitli konularda güncel bilgi ve
deneyimlerin ulaşmasını sağlamaktadır. Şu an için hem İngilizce hem de Türkçe araştırma makalesi, derleme, olgu
sunumu ve editöre mektup türlerinde yazıları kabul eden dergimizin değerlendirme ve yayınlanma sürecinin en hızlı
şekilde sonuçlandırılması için yoğun çaba sarf edilmektedir.
Aralık ayında sizlerle buluşmuş olacak bu son sayımızın yayın hazırlıkları Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştır.
Bildiğiniz gibi Kasım ayı tüm dünyada farkındalık yaratmak için “Prematüre ayı” olarak çeşitli etkinlikler ile
zenginleştirilir. Biz de bu sayımızda yenidoğan ve prematüre bebeklerin sorunları ile ilgili çok sayıda yazılarımızı
sizlere sunuyoruz.
Yedi araştırma makalesi; bir derleme ve 6 olgu sunumunun bulunduğu bu sayımızda; solunum yolu enfeksiyonları
için annelerin tercih ettiği alternatif tedavilere, ailevi akdeniz ateşine eşlik edebilecek doğumsal metabolizma
hastalıklarına yönelik tarama testlerine, pediatri asistanlarının EKG değerlendirme bilgi düzeylerine yer veren
araştırmalar yanında neonatal mortalite hızı ve nedenlerinin incelendiği, preterm ve term bebek annelerinin anne
sütü içeriklerinin karşılaştırıldığı, yenidoğan yoğun bakımdaki son teknolojik gelişmelerden aEEG tetkikinin
konu alındığı ve yenidoğan döneminde gastrointestinal sistem malformasyonlarına eşlik eden doğumsal kardiyak
anomalilere dikkat çeken araştırmaların sizlerin ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Araştırma makaleleri gibi bu sayıdaki
derleme ve olgu sunumları da günlük pratiğinize yansıyacak değerli bilgi ve deneyimler sunmaktadır.
Yeni bir vizyonla iki yaşını dolduran dergimizin bu kadar kısa sürede kat ettiği gelişme bize 2015 yılı için umut
ve cesaret veriyor. Dergimize katkılarından dolayı tüm yazarlarımıza, titiz ve hızlı değerlendirmeleri için tüm
hakemlerimize ve emeği geçen herkese JPR yayın kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum.
2016 yılının hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur ve başarı ile dolu geçmesi dileklerimizle…
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