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Merhabalar Sayın Okuyucular;

Sağlığımızın ve sağlık konularının önemini daha da iyi anladığımız bu süreçte günden güne daha sağlıklı günlere doğru
ilerlemenin güveni içerisindeyiz.
IDUHES’in üçüncü yılının ilk sayısında farklı sağlık konularındaki değerli makaleler ile bir aradayız;
“Lenfödemde alternatif tedavi yöntemleri”nin ele alındığı bu sayının ilk çalışmasında hastaların yaşam kalitesini önemli
derecede etkileyen kronik tedavisi zor olan bir hastalıkla ilgili son dönemdeki literatür çalışmalarına yer verilerek alternatif
tedavi yöntemlerinden bahsedilmiştir.
Bu sayımızda yer alan “Sağlık profesyonellerinde ergonomi ve kas iskelet sistemi sorunlarının değerlendirilmesi” başlıklı
araştırma makalemizde sağlık profesyonellerinin kas iskelet sistemi sorunları ve ergonomi düzeylerinin değerlendirilmesi
amaçlanmış ve dikkat çeken bulgulara ulaşılmıştır.
Merkezi sinir sisteminin bir kısmının veya tümünün anormal deşarjlar ile nöbetlere yol açan hastalığı olan epilepsi hastalığı
için geliştirilen ilaçların test edilmesinde laboratuvar hayvanları kullanılan deneysel epilepsi modellerinin incelendiği derleme
çalışmasını “Laboratuvar hayvanlarında deneysel epilepsi modelleri” başlığı altında bulabilirsiniz.
“Sağlıkta şiddette medyanın rolü” isimli çalışmada sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve hak ettikleri saygınlığı
görebilmeleri için medyanın ve eğitimin rolünden bahsedilen literatür bilgilerine yer verilmiştir.
“Batına nafiz delici kesici alet yaralanmalarında hasar bölgesini öngörebilir miyiz?” başlıklı makalede acil servise en sık
başvuru nedeni olarak görülen vakalarda ameliyata alınan hastaların incelenmesinde acil servise başvuru anında bakılacak
olan amilaz değerlerinin tespit edilerek, gastrointestinal sistem yaralanması hakkında uyarıcı olabileceği belirlenmiştir.
“Hedonik açlık”başlıklı derleme çalışmasında ise biyolojik ihtiyaç olmadan, besinlerin tadı, kokusu ve diğer duyusal
özellikleri nedeniyle iştahta meydana gelen artma ile ilişkili bir açlık olan hedonik açlık ve hedonik açlığa bağlı olarak lezzetli
besinlerin sık sık ve fazla miktarlarda tüketilmesi ile ilişkili hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
Bu sayımızda diğer bir araştırma çalışmasında ek hastalıkları olan kişilerde, yaş ilerledikçe sıklığı artan, erken tanı
alamazsa prognozu oldukça kötü ve akut batına sebep olan akut mezenter iskeminin RDW/Plt oranı ile prognozunun tespitine
yönelik bir çalışma sunulmuştur. Çalışmayı “Akut mezenter iskemili olgularda RDW/Plt oranının mortalite ve morbiditiye
etkisi” başlığı altında bulabilirsiniz.
Yayın hayatımızın üçüncü yılı olan 2020 yılında sizlerle birlikte daha da güçleneceğimizi düşünüyoruz. İzmir Demokrasi
Üniversitesi Ailesi olarak bu sayının hazırlanmasında tüm emeği geçenlere ve okuyucularımıza teşekkür ederim.
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