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Türkçe Editörünün Önsözü

Tüm dünyada ve ülkemizde yeni geliﬂmeye

Klinik uygulamada karﬂ›laﬂ›labilen çocuk

baﬂlayan bir bilim dal› olan Çocuk Romato-

romatolojisine iliﬂkin tüm konular› kapsayan

lojisi birçok sistemik hastal›¤› ve birincil ro-

bu kitap arac›l›¤›yla konu ile ilgili tüm güncel

matizmal hastal›klar› klinik yelpazesi içerisin-

bilgiler ve tan›-tedavi yaklaﬂ›mlar› gözden ge-

de bulundurmaktad›r. Buna ba¤l› olarak da ro-

çirilmektedir.

matizmal yak›nmalar ile baﬂvuran çocuklar›n

Çevirinin gerçekleﬂmesi s›ras›nda eﬂsiz ça-

tümünün ay›r›c› tan›s› oldukça büyük zorluk-

balar› ile bana yard›mc› olan Dr. Mehmet

lar içermektedir. Çocuk romatolojisi konu-

Üzel’e sonsuz teﬂekkürlerimi sunar›m. Ayr›ca,

sunda haz›rlanm›ﬂ olan ve dünyan›n tan›nm›ﬂ

bu kitab›n Türkçe yay›m›n›n eﬂgüdümünü dü-

çocuk romatologlar›n›n kaleme alm›ﬂ oldu¤u

zenleyen de¤erli meslektaﬂ›m Prof. Dr. Salih

“Klinik Uygulamada Pediyatrik Romatolo-

Murat Akk›n’a ve kitab› yay›na haz›rlayan

ji” adl› kitab›n çevirisinin Türkçeye kazand›-

Deomed Medikal Yay›nc›l›k çal›ﬂanlar›na te-

r›lmas›ndan ötürü gerçekten çok mutluyum.

ﬂekkür ederim. Gerçekten, onlar›n çabalar› ol-

Ça¤daﬂ t›p e¤itiminde bugün için as›l önem-

masa idi, bu proje hayata geçmezdi.

li olan klasik klinik bilginin ö¤renilmesinden

Son olarak da çocuk romatolojisi alan›nda

çok elde edilmiﬂ bilginin yaﬂamla s›nanmas› ve

yetiﬂmemi sa¤layan, üzerimde anlat›lmaz

yaﬂam içinde dönüﬂtürülmesidir. Bu amaca

eme¤i olan tüm ö¤retmenlerime sonsuz min-

do¤rudan hizmet eden bu kitap ülkemizin

net duygular›m› ve sayg›lar›m› sunar›m.

dört bir köﬂesinde içtenlikle görev yapan pediyatristlere, romatologlara ve fizik tedavi alan›ndaki hekimlere günlük klinik uygulamalar›nda yard›mc› olursa ne mutlu ki bize; eme¤imizin boﬂa gitmedi¤ini düﬂünece¤iz.
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Önsöz

Pediyatrik romatoloji, genç bireylere özgü

nel pratisyenlere de yard›m etmeyi amaçlad›k.

çok say›da ilginç hastal›klar› olan oldukça yeni

Klinik görünüme, nas›l tan›ya var›laca¤›na ve

bir uzmanl›kt›r. Bu hastal›klar›n birço¤uyla

güncel bir tedavi plan›na vurgu yap›p etiyolo-

genel hekimlikte ender olarak karﬂ›laﬂ›l›r ve

jiyle ilgili k›sa temel bilgiler de verdik. Bura-

s›kl›kla tan›sal ç›kmazlar olarak kendini göste-

daki bilgilerin, bu hastal›klar›n çocuklar ve ai-

rirler. Bu kitab› haz›rlamaktaki amac›m›z bir

leleri üzerindeki etkisini zaman›nda tan› ve er-

cep kitab› içinde kolay eriﬂilebilir ve pratik bil-

ken giriﬂimle azaltmaya yard›m edece¤ini en

giler sunmakt›r. Biz bu hastal›klar›n ve sorunlar›n tan› ve tedavi konular›nda, pediyatrik romatolojiye ilgisi olan romatologlara oldu¤u
kadar pediyatristlere, aile hekimlerine ve ge-

içten ﬂekilde ummaktay›z.
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