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Kurulu'ndan

1997 yılının ilk yarısını bitirmek üzere olduğumuz bu günlerde, yılın üçüncü sayısı ile tüm
okurlarımıza sıcak bir "merhaba" diyoruz. Bu sayımızın "Dosya" konusu "Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi".Dosya içinde yer alan ikisi araştırma olmak üzere toplam 9 makale ile Türkiye ve çeşitli
ülkelerdeki mezuniyet öncesi tıp eğitimini incelemeye çalıştık.Tıp Eğitimi Kolu tarafından başlatılan
çalışmalar çerçevesinde oluşturulan özel bir çalışma grubu bu alandaki belli konuları DB için
irdeledi ve ayrıca ayrıntılı bir rapor da oluşturdu. Biz de konunun öneminden ötürü bu sayımızda
tıp eğitimine yer verdik.
Dosyanın ilk makalesinde Dr. iskender Sayek ve Dr. Bülent Kılıç ülkemizde varolan durumu
halen öğrenci almakta olan 34 tıp fakültesinde yaptıkları bir anket çalışmasıyla incelediler. Son
derece güncel verileri içeren bu makale dosyanın da giriş makalesi. Daha sonra mezuniyet öncesi
tıp eğitimi ile ilgili genel bir değerlendirme Erzurum'dan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr.
Asuman Güraksın ve arkadaşlarından geliyor. izmirlden gelen "Tıp Eğitimi için Türkiye'nin Sağlık
Öncelikleri" konulu makale ise Türkiye için nasıl bir hekime gereksinimiz olduğunu genel hatlarıyla
ortaya koyuyor. Bu sayımızda izmirlden gelen çok sayıda makale var. Dokuz Eylül ÜTFIden gelen
bir makale dünyadaki son gelişmeleri ve alternatif yaklaşımları özetlerken, gene izmirlden Ege
ÜTFIden Dr. Feride Saçaklıoğlu çeşitli dünya ülkelerinden örnekler aktarıyor. Aktif tıp eğitimi ile
ilgili isveç Linköping örneğini de Dr. Gazanfer Aksakoğlu ve Dr. Doğan Fidan kaleme aldılar.
Pratisyen hekimin eğitimi ve halk sağlığının rolünü Antalya'dan Dr. Necati Dedeoğlu, eğiticilerin
eğitimi konusunu ise Ankara ÜTFIden Dr. Berna Arda kaleme aldılar. Tıp fakülteleri kütüphaneleri
ile ilgili ilginç bir araştırmada Dr. Mustafa Akaydın ve arkadaşlarından, Antalya'dan geliyor.

Dosya dışındaki yazılarımız da "Eğitim" ağırlıklı. "Halkın Sağlık Eğitimi" konusunu Hacettepe
ÜTFIden Dr. Şevkat Özvarış'tan; "Sağlık Eğitiminde Kişiler Arası iletişimin Önemi"ni Marmara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden; "Elektronik Posta" ile ilgili kısa derlemeyi ise Dr.
H.i. Durak'tan okuyabilirsiniz. Edirne'den Dr. Erdoğan ve Dr. Saltık kısa makaleleri ile görüşlerini
aktarmaya devam ediyorlar. Bu sayımızda inceledikleri konu "Halk Sağlığı Enstitüsü".
Araştırmalar bölümünde iki makalemiz daha var: "Gazetelerde Yayınlanan Sağlıkla ilgili Haberler"
Marmara ÜTFIden; "Hekimlerin Adli Tıp Bilgi Düzeyleri" ise Erzurum'da yapılan bir araştırmadan
bizlere ulaştı.

DB raporları bölümünde ise üç yazımız var. Mart ayında Adana'da yapılan "Sosyalleştirme"
konulu toplantının sonuç raporu, Nisan sonunda istanbul'da yapılan "Hasta Hakları" konulu
toplantının basın açıklaması ve 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yayınlanan DB basın
bildirisi bu ayki rapor ve belgelerimiz.
Geçen sayımııda yayınladığımız ve Dr. Tolga Ersoy'a hitaben yazılan eleştiri mektuplarına Dr.
Ersoy bu sayımızda yanıt verirken kitap tanıtımında bu sayımızda sayın Prof. Dr. Nevzat Eren'in
"Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve insan" adlı kitabına yer verdik. "Sayıların Dili" ve "Dergilerden"
bölümleri de her zamanki bölümlerimiz olarak dergimizde yer alıyor.
Gelecek sayılarımızın "dosya" konuları da belirlendi. Önümüzdeki dönemde "Sağlıkta Eşitsizlikler";
"Hekimler ve Sınıf"; "Uluslararası Kuruluşlar" ve "Tıp Fakülteleri" dosyalarını siz okurlarımızia
paylaşmaya çalışacağız. Konu ile ilgilenen okurlarımızın makalelerini beklediğimizi belirtelim.
Evet, Haziran ayı, DB için Kongre ayı demek. TTB 45. Büyük Kongresi de 28-29 Haziran
tarihlerinde yapılacak. Tüm delegelere, Tabip Odalarına gönül verenlere, Merkez Konseyi
çalışanlarına kolay gelsin dileklerimizle ve en kısa zamanda Temmuz-Ağustos sayısında buluşmak
üzere diyoruz.
Hepinize saygı ve selamlarla ...

