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Toplum ve Hekim

Yayın

1

Kurulu'ndan

Bir süredir yakaladığımız IIzamanında çıkmayılı bu sayıda yine kaçırdık. Geciktik. Özür dileriz.
Bu

sayımızda ağırlıklı

bir

dosyamız

yok. Ama

Ilağırlıklılı yazılar

var.

Dr. ilker Belek özerkleştirme konusunu ele aldığı IIS a ğllkta iç Piyasa ve Yaratılan Rekabet:
Özelleştirmenin Genişleyen Etki Alanıll adlı makalesinde dünyada sağlık sistemleri reform
çalışmalarının üzerinde geliştiği zemini açıkladıktan sonra, ingiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni somut
veri alanı olarak ele alıp incelemesini sürdürüyor. Özerkleştirmek olgusunu geniş bir perspektifle
ele alan makaleyi zevkle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Trakya Üniversitesinden Dr. Galip Ekuklu'nun liSağlık Hizmetlerinde Performansı Hızlı
YöntemleriII adlı derlemesinde sağlık hizmet sunumunda aksayan noktaları
değerlendirmek, hizmetin niteliğini arttırmaya yönelik planların yapılmasında karar vericilere gerekli
bilgileri sağlamak amacıyla son yıllarda gündemde olan Hızlı Değerlendirme Yöntemleri ile ilgili
merak ettiğiniz noktaları bulabileceksiniz.
Değerlendirme

Muhtemelen elinize kasım ayı sonunda, aralık
insan Hakları Haftası'nı ihmal etmek istemedik.

ayı başında ulaşacak

bu

sayıda, aralık ayındaki

DB insan Hakları Grubu üyesi Dr. Yeşim işgelen hücre tipi cezaevi uygulamasını irdelediği
IIHücre Tipi Cezaevi Uygulaması ve Karşı Çıkış Noktalarılı başlıklı makalesinde bu tür bir uygulamanın
kişi üzerindeki tıbbi sonuçlarını bilimsel çalışmalara dayanarak açıklamakta, ceza kavramının
günümüzde kişiyi tekrar topluma kazandırmaya yönelik bir süreç olarak kabul edildiği noktasından
hareketle hücre tipi cezaevi uygulamasının kabul edilemezliğini gözler önüne sermektedir.
Bu

sayıda

size iki de çeviri sunuyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 28 Nisan 1997 tarihli IIHerkes için Sağlıkta Yenilenmiş Strateji: 21.
Yüzyıl için Taslak Politika" isimli raporunu Dr. Murat Civaner çevirdi. Önemli vurgular içeren raporu
tartışmaya açıyor, konu ile ilgili yazılarınızı bekliyoruz.
Amerikan Halk Sağlığı Birliği Başkanı Dr. Levy'nin meslektaşlarındaki zihin kirlenmesini irdelediği
makalesini Dr. Hande Harmancı'nın çevirisiyle sunuyoruz.
112000'e Dek Herkese Sağlık: Hepimiz Sorumluyuz ll adlı makalelerinde Dr. Muzaffer Eskiocak ve
Dr. Ahmet Saltık ilgili kesimlere sorumluluklarını anımsatıp bu konuda bir eylem başlatılmasının
gerekliliğini vurgulamaktalar.
iki de araştırmamız var. Biri Bursa'dan: IIGemlik ilçe Merkezinde Kişilerin Hastalanma Sıklıkları
ve Hekime Başvurularıll. Diğeri de, Ankara'dan Gazi Üniversitesi'nden: IIHekimlerin iş Güçlüğü
Faktörlerinin Belirlenmesi ve iş Doyumu, iş Gerilimi, Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizill.
Saygı

ve sevgi ile ...

