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“alanındaki ilk ve tek dergi”
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“ Yaş de sevgi gibidir;Saklanamaz”.
Thomas Dekker
Yirminci yüzyıl ortalama yaşam süresinin uzaması açısından
bir devrime tanıklık etmiştir diyebiliriz; ortalama yaşam süresi 1950-2000
yılları arasında 20 yıl artarak 66 yıl olmuştur ve 2050 yılına kadar 10 yıl
daha artması beklenmektedir.
Hekimlerin yaşlanan insanların sağlık sorunları ile ilgili olarak
eğitim alması,sorunlara somut ve güncel çözüm önerilerinin geliştirilmesi
gibi düşüncelerden hareketle hazırlanan Geriatri (Turkısh Journal of
Geriatrics) dergisi 1998 yılından beri yılda dört sayı olarak yayınlanmaktadır.
Geriatri Derneği’nin süreli, bilimsel yayın organı olarak faaliyet
gösteren;“ Yaşlanma ve yaşlı sağlığı” konularında bilimsel makaleler yayınlayan ilk ve tek dergidir ve TUBİTAK Türk Tıp İndeksine seçilen,
düzenli olarak yayınlanan hakemli, bilimsel dergiler arasında yer almaktadır.
Pediatri dışında bütün uzmanlık dallarına hitab eden derginin ,
ülkemizin önde gelen üniversitelerinin tıp fakültelerindeki değişik bilim
dallarından “Yaşlanma ve Yaşlıların sağlık sorunları” konusunda deneyim ve
birikim sahibi öğretim üyelerinden oluşan geniş bir danışma kurulu vardır.
Gönderilen yazılar bilimsel kurul ve yayın kurulu tarafından
incelendikten ve derginin yayın politikasına uygunluk ve bilimsel düzey
açısından değerlendirildikten sonra uygun bulunursa yayınlanır.
1999 ve 2001 yıllarında “EN İYİ ARAŞTIRMA ” yarışmaları düzenleyen, genç hekimleri “Yaşlanma ve yaşlı sağlığı” konularında araştırma
yapmaları için yüreklendirerek ödüllendiren dergi yayın kurulu 2003 yılında
da aynı yarışmayı düzenlemiştir.Kazanan araştırmacılara 2004 yılı başında
yapılacak olan bilimsel bir etkinlik ile ödülleri sunulacaktır.
2003 yılının ilk sayısından itibaren ULUSLAR ARASI danışma
kurulunu oluşturan Geriatri Dergisi İngilizce yayınlara da yer verecektir ve
bu bağlamda uluslar arası indekslere girmek için çalışmalarını hızlandırmıştır.
Geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan dergi araştırma
yazıları yanında spesifik konularda konunun uzmanı öğretim üyelerince
hazırlanmış davetli derleme-editorial türde yazılar,editöre mektuplar,
kongre,eğitim toplantısı gibi haber özelliği taşıyan yazılar da yayınlamaktadır.
Her yılın son sayısında konu ve yazar dizini yayınlayan dergi, ilk sayısından
itibaren tüm makalelerinin Türkçe ve İngilizce özetlerini sanal ortamda da
yayınlamaktadır.
Türkiye sağlık ortamına “YAŞLILIK” bağlamında katkı sunmayı
sürdürecek olan dergimize internet adresinden ulaşılabilir:
www.ato.org.tr/konuk/geriatri
“Herkes yaşlanmayı ister,fakat kimse ihtiyarlamak istemez”.
J.Swift

