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Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Toplum ve Hekim Dergisi olarak 1996 yılının 4 . sayısını biraz gecikme ile de olsa sizlere
ulaştırıyoruz. Dergimiz Türk Tabipleri Birliği'nin yayın organı olarak üstlendiği ağır görevin

bilincindedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu karmaşık ve zor günlerde, biz hekimlerin ve meslek
örgütümüzün görevleri arasında toplumun sağlık düzeyini yükseltmenin de bulunduğunu biliyoruz .
Bu amaçla dergimizde sadece mesleki konuları, TTB raporlarını değil, toplumdaki önemli sağlık
sorunlarını saptayan ve bunların nedenlerini irdeleyen, çözüm önerileri getiren sosyal içerikli yazılara
ve araştırmalara özel bir önem veriyoruz . Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kötü olmasındaki gerçek
sorumluları ise arka kapağımızdaki ilana bakarak kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Bu sayımızda sağlık politikaları ve sosyal politikalar alanındaki yazılar çoğunlukta bulunuyor.
Sağlık hizmetlerinde özelleştirme konusunu ele alan bir makale hekim olmayan bir yazardan A. Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. sayın Alpaslan ışıklı ' dan .
ilaç politikaları ve bu alanda neo -liberalizmi inceleyen makaleyi ise değerli bir meslektaşımız .
isviçre 'den Farmakoloji Profesörü sayın Dr. Georges Peters kaleme aldı. Türkçe de bilen sayın
Peters bu makalesini aynı zamanda Türkiye'de de bir kongrede sözlü olarak sunmuştur. Makaleyi
orijinalinden çeviren ve bize ulaşmasında yardımcı olan Prof. Dr. sayın Burhan Kıran ' a da teşekkür
ederiz .
Ülkemizdeki sosyal güvenlik olgusunu arkadaşımız Kayıhan Pala'nın derlemesi ve aynı sorunun
Alman sosyal güvenlik sistemi ile beraber ele alınışını ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı ' ndan değerli meslektaşlarımız sayın Erdoğan ve Saltık ' tan sunuyoruz.
hizmet sunumu ve bunu etkileyen etmenler ile ilgili Gölbaşı Bölgesinde yapılan bir
Türkiye'de gıda kontrolünün yasal durumu ile ilgili bir derleme ise Sivas'tan
meslektaşlarımız sayın ilhan Çetin ve H.Hüseyin Polat'tan geliyor. Uluslararası karşılaştırmalarda
kullanılan ilginç bir indeks ise sayın Sultan Yalçın Eser ve Erhan Eser'in derlemesi ile karşımızda. Bu
yazıları mutlaka okumanızı öğütleriz.
Sağlık

araştırma sayın Kılıç'tan;

TTB raporlarında bu sayımızda Güneydoğu Anadolu 'ya ilişkin raporlara yer verdik . Temmuz
ayında TTB Halk Sağlığı Kolu 'nun düzenlediği ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı ' nın organize ettiği Güne y doğu Anadolu gezisinin raporunu ve Diyarbakır Tabip
Odası Genel Sekreteri Dr. Necdet ipekyüz 'ün Güneydoğu ' da iç göç ve sağlık sorunları ile ilgili
derlemesini ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz .
Bu sayımızda çeviriler bölümünde genel pratisyenlik üzerine iki makale var . Çevirileri yapan
sayın Ünal Ertuğrul , Dilek Gören ve K a yıhan Pala 'ya teşekkür ediyoru z. Gelecek sa yıla rı mızd a
genel pratisyenlik olgusunu daha ayrın t ılı bir şekilde inceleyeceğimizi de eklemekte fayda var.
Bir portre bölümünde, ilk Sağlık Bakanımız Dr. Adnan Adıvar ' ın kısa öyküsünü Tolga Ersoy
kaleme aldı.

arkadaşımız

Okurlardan gelen mektuplar bölümünde ise Sağlık Bakanlığı ve siyasi kirlenme ile ilgili olarak
bir meslektaşımızdan gelen ilginç mektubu mutlaka okumanızı öğütleriz .
Dergimizin her zamanki bölümü olan Sayıların Dili, Devlet istatistik Enstitüsü 'nün "Türkiye
Nüfusu 1923-94 Demografi Yapısı ve Gelişimi " kitabındaki demografik verilerden oluşuyor.
Dergilerden bölümünde ise 1996 yılında yayımlanan dergilerden bazı ilginç makalelerin isimlerinizi
ilginizi çekeceği düşüncesiyle sizin için derledik .

ve Hekim 'in bundan sonraki sayısında dosya konumu z "insan Hakları " olacaktır . Bu
ve derginiz en geç bir ay içinde elinizde olacak. 1997 yılı içinde
ise "Genel Pratisyenlik ", " Sağlıkta Eşitsizlikler " ve " Tıp Eğitimi " konularında oluşturulacak dosyalar
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dosyanın yazıları hazır durumda

üzerine hazırlıklarımız başladı. Dergimizin yayın takvimindeki aksamayı giderebilmek için bundan
sonra daha hızlı çıkacağını da belirterek sözlerimizi noktalayalım.
Hepinize sevgi

ve selamlarla .. .

