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Uzmanlık alanımız, yeni radyofarmasötiklerin üretimi, hibrid görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi ve en önemlisi
insanda hastalığa neden olan mekanizmaların moleküler düzeyde ortaya konmasıyla son 15 yıl içerisinde büyük
gelişme göstermiştir.
Kişiye özgü tedavi modellerinin gündeme gelmesi, moleküler görüntüleme ve tedavi alanında nükleer tıp uygulamalarının
dünyada yaygınlaşmasına yol açmış, nükleer tıp uzmanları hastaların tanı, tedavi ve izleminde ilgili hekim ile omuz
omuza çalışmaya başlamışlardır. Bu durum bizlere özel sorumluluklar yüklemektedir. Nükleer tıp hekimleri artık muğlak
rapor sonuçları ile tanıyı başka bir modaliteye havale eden sağlık çalışanı konumunda değildir. Gelişen görüntüleme
sistemleri hastalığı yorumlamayı, klinisyenlerin sorularına yanıt verebilmeyi, doğru ve güvenilir bir rapor ile sonuca
ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bizlere düşen uzmanlık sonrası eğitimi sürdürmek, bilimsel literatürü takip ederek güncel
sağlık uygulamalarından haberdar olmak, kanıta dayalı görüntüleme ve tedavi protokollerini hayata geçirmektir.
Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu, nükleer tıp alanında sürekli eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla
eğitim amaçlı yazılar ve görsel materyaller içeren, dili Türkçe olan, Nükleer Tıp Seminerleri isminde bir elektronik
derginin yayınlanmasına karar vermiştir. Her sayısı belirli bir konuya odaklanan dergide, kanıta dayalı güncel bilgileri
içeren derlemeler, atlas ve uygulama kılavuzları gibi eğitim materyalleri yayınlanacaktır. İlk sayısı Haziran ayında
yayınlanacak olan Nükleer Tıp Seminerleri Dergisine Nükleer Tıp Derneği üyeleri http://nukleertipseminerleri.org web
sayfasından ücretsiz erişebilirler. Ayrıca Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu, e-dergi olarak yayınlanacak
dergimizde, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Ulusal kongre özetlerinin ek sayı olarak basılmasına karar vermiştir.
Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin kongre ek sayısı olarak basılan bu sayısında, “Türkiye’de Nükleer Tıbbın Tarihsel
Yolculuğunda Dönüm Noktaları” konulu Derneğimizin ve uzmanlık alanımızın geçmişini tanıtan bir makale, 27. Ulusal
Nükleer Tıp Kongresi Bilimsel Programı ve kongrede sunulan bildiri özetleri yer almaktadır.
Nükleer Tıp Derneğinin 40. yılının kutlandığı 2015 senesinde yayın hayatına başlayan Nükleer Tıp Seminerleri
Dergisi’nin alanımızda eksik kalan Türkçe eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkı sağlayacağını umar, camiamıza
hayırlı olmasını diliyorum.
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