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Toplum ve Hekim

Yayın

1

Kurulu'ndan

Toplum ve Hekim Dergisi'nin 12. Cildinin bu son sayısı ile karşınızdayız. Araştırma yazılarının,
Kurulu'nca değerlendirilmesi, yazarlardan düzeltmelerin istenmesi, düzeltilmiş
yazıların tekrar değerlendirilmesi, zaman açısından bizi sıkıntıya sokmaktadır, ama derginin bilimsel
kalitesinin devamlılığı için bu olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu nedenle gecikmemizi mazur
göreceğinizi ümit ediyoruz.
Araştırma Danışma

Dr. Ayşegül Akgün ve arkadaşlarının "Türkiye'de Hepatit B infeksiyonunun Kontrolü: Aşı Programı
Seçeneklerinin Maliyet ve Fayda Açısından Kıyaslanması" adlı araştırmalarını, konunun, gündemin
en sıcak maddesini oluşturduğu dönemde yayınlayamadığımız için üzüntü duyuyoruz. Türkiye'de
Hepatit B infeksiyonuna karşı tüm bebekleri aşılamanın ekonomik analizini yapan çok önemli bir
araştırma.

Bunun

dışında

bu

sayımızda

dört

araştırmamız

daha var.

Dr. Bayram Şahin, "Aigıianan Sağlık Statüsünün Ölçümü Yoluyla Tıbbi Müdahalelerin
Değerlendirilmesi, Bypass Ameliyatı Olan Koroner Arter Hastaları Üzerine Bir Araştırma" adlı
çalışmasında, sağlığın

ve tıbbi müdahalelerin, geleneksel göstergelerin yanısıra, algılanan sağlık
'

açısından ölçümünün olası faydalarına dikkati çekiyor:"

"Kocaeli'nde Bir Grup Sağlık Çalışanında işe Bağlı Gerginlik, Tükenme ve iş Doyumu" adlı
Dr. Halime Aslan ve arkadaşları, sağlık çalışanlarının mesleki sorunlarını inceliyorlar.

araştırmalarıyla,

Dr. Cihad Dündarve arkadaşlarından gıda denetimi konusunda bir araştırma: "Samsun Merkez
ilçede Gıda Kontrol Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyleri".
"Sağlık Ocağı Poliklinik Hizmetlerinde iş Ölçüm Çalışması", Dr. Besim Şerefin araştırması.

"Toplum için Hekim Yürüyüşü ve Hekimin Kimliği", toplumla hekimin karşılaşmasının, sağlığı
geliştirme amacına mı, yoksa kar amacına mı yönelik olacağı sorunu çevresinde pratisyen hekimin
kimliğini irdeliyor, öneriler sunuyor. Dr. Cem Turaman'dan zevkle okunan düşündürücü bir yazı.
TTB Pratisyen Hekim Kolu'nun çevirisini yaptığı Portekiz Pratisyen Hekimler Enstitüsü'nün
Hizmetiçi Mesleki Eğitim Programı, ülkemizde de ihtiyaçlara uygun hizmetiçi
eğitim programlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak bir içeriğe sahip. Bu yazının, Cem Turaman'ın
yazısı ile paralelokunarak, pratisyen hekimin kimliği konusunda, iki yazı arasındaki kesişim ve
ayrışım noktaları üzerinde düşünülmesini yararlı görüyoruz.
hazırlamış olduğu

Bir önceki sayımızda Dr. Murat Civaner'in çevirisiyle yayınladığımız DSÖ Raporu, "Herkes için
Sağlıkta Yenilenmiş Strateji: 21. Yüzyıl için Taslak Politika" üzerine bu kez Dr. Civaner'in kendi

yorumunu sunuyoruz.
"Sağlık Yönetiminde Başarı Göstergesi: Ulusal Performans Farkı ve Türkiye'nin Durumu", ülkelerin,
kişibaşı GSMH'ları ile ulaşmaları beklenen sağlık düzeyi ile varolan sağlık düzeyleri arasındaki far~ın

ortaya konduğu Ulusal Performans Farkı Ölçütü'nü kullanarak, Türkiye'de sağlık sistemindeki
yönetim kapasitesi hakkında bizlere ipuçları sunuyor. Yazıyı Dr. ilker Belek hazırladı.
Dr. Hulki Uz, özellikle 1990'lardan sonra Avrupa Kıtası'ndaki sosyal, politik, ekonomik
dalgalanmaların sağlık alanına, özellikle de çevre sağlığı alanına yansımalarını, "Değişen Avrupa'da
Çevre Sağlığının Ekon'omi ve Politika Boyutu" adlı çalışmasında ele alıyor.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle.

