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Toplum ve Hekim yeni şekli ile 2. yılına başladı. 53. sayı ile, Türkiye'nin
tek teorik yayın organı, yayın yaşamını sürdürüyor.
Saglık alanında çeşitli konulara deginmeye çalışan Toplum ve Hekim'in çeşitliligi ve
sürekliligi, herşeyden önce sizin ka tkılarınızla olanaklı. Bu alanda yazı, eleştiri, öneri
olarak katkılarınızı bekliyoruz. 54. sayımızın temel konusu; "Saglık Reformu"
Saglık Bakanlıgı'nın yaklaşık bir yıldır sürdürdügü tartışmaları, 4 yasa taslagı ile
som u tlaması ve bu taslakla rın yakında TBMM' nin gündem ine gi recek olması, saghk ta
"reform" tartışmalarını agırlıklı konu yapmamızı zorunlu kıldı.
saglık politikaları alanındaki

Bu arada, daha sonraki sayılar için, agırlıkh konular olarak Ilaç Politikaları,
ve Tıp Egitimi konuları düşünülmekte, hazırlıklar yapılmakta. Bu
konularda da, yapacagınız katkılar bizler için anlamlı olacak.
Sendikalaşma

Geçen sayımızda, duyurusunu yaptıgtmız "hekim eylemliligi/hareketliligi"
konusunun agırlıkla işlenmeSİ, bu konudaki katkıların önemli boyutlara ulaşması
nedeniyle, 54. sayımızda bir ek broşür olarak size ulaştırılacak.
Bu sayımızda, saglık politikaları ile ilgili degerlendirmeler agırııkta.
Izmir' den Dr. Semih Şemin arkadaşımızın saglık alanındaki yasaları inceleme
baglamında yaptıgı, 1980 sonrası sürecinde ülkemizin saglık politikaları
degerlendirmesi önemli bir yer tutuyor. Dr. Yavuz Dizdar'ın kısa çalışması, Dr. Nejat
Yazıcıoglu'nun SSK' yı merkeze aldıgı saglık politikası incelemesi de, bu çerçevedeki
çalışmalar. Bunun yanı sıra, uluslararası deneyimlerin de aktarıldıgı iki çalışma da
yer alıyor. (B. Kılıç-ç. Bumin, A. Soyer)
Ilginç ve olumlu bir gelişme; saglık alanındaki araştırma yazılarındaki
Toplum ve Hekim'e daha fazla ulaşan araştırmalardan oldukça çarpıcı 2
tanesini bu sayımızda yayınlıyoruz. Arkası geliyor ...

artış.

Önceki sayılarımızda yeterince agırıık vermedigimiz "insan hakları"
konusunda, 2 güzel yazımız var. Birincisi, Dr. Mustafa Süt1aş'ın bu alanda bir politika
önerisi. Ikincisi, ise Ekim-1992'de TTB-TIHV ve Uluslararası Işkence Kurbanları
Reha bi litas yon Merkezi'nini orta k özell igi "Tı p Meslegi ve Işkence" Sem pozyum u' nda
da sunulan bir araştırma Dr. Hakan Gürvit ve arkadaşlarına ait. Bu araştırmayı
yayınlarnakla sözkonusu sempozyumdaki bazı bildirileri de bundan sonraki
sayılarımızda yayınlayacagımızı duyurmuş oluyoruz.
Toplum Forumu'muzda, bizleri yakından ilgilendiren "ILO Sözleşmeleri",
"CMUK", "IIaçta Patent" konularında, konunun uzmanlarının yazılarını
okuyacaksınız. Son ayların "fırtınalı" tartışma konusu, "saglık işkolunda
sendikalaşma"ya yazan, bu tartışmanın-bir anlamda-başlatıcısı Adana Tabip
Odası'ndan Dr. Ahmet Batu. Toplum ve Hekim'in, her konuda örgüt içi tarhşma
platformu olmasını savunan bizler, TTB/nin "oluşan düşünceleri bastırmak yerine,
olgunlaşmasına olanak vermek" ve "dayatmak degil, ik ne" ilkeleri dogrultusunda
davranmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı algılayamayan, hoşgörüden uzak, çok
dostça olmayan bazı yaklaşımların çeşitli yayın organlarından, örgütümüze
yöneltilmesi, örgütsel ve bireysel ilişkileri zedeleyici bir etki yarattı. Bu yaklaşıma,
Adana' da bir grup sendikalı hekimin yanıtını, "Mektup" bölümümüzde yayınlıyoruz.
Bu sayımızın en ilginç bölümleri arasında, "Portre" ve "Belge" bölümleri var.
"Netice Itibariyle Hekimler ve Toplumsal Mutasyon" yazısı ile, Dr. Özcan Baripogıu,
ülkemizdeki hekimlerin "özgün" bir sınıflandırmasını sunuyoruz. "Belge"bölümünde
okuyacagınız "TT B XIV. Kongre Raporu" ise, TTB/nin bugün gelmiş oldugu noktayı
degerlendirme açısından bilgi verici bir özellikte.
Bu sayımızı yeni abonelerimizle birlikte, eski abonelerimize de son olarak
gönderiyoruz. Bildiginiz gibi; yıllık abonelik ücreti, 80 bin TL. Cilt kapaklanmız da
hazır. Sonu, biraz reklam gibi oldu, ama hoşgörün. Ve hoşçakalın.
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