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Toplum ve Hekim

Yayın

1

Kurulu'ndan

Değerli okurlarımız, elinizde tuttuğunuz yılın bu dördüncü sayısı ile hepinizi selamlıyor,
konulardan ve oldukça ilginç yazılardan oluşan bir dergiyle sizlere merhaba diyoruz.

değişik

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik Anabilim Dalı'ndan sayın Erdem
oldukça kapsamlı bir tarih araştırması ile bu sayımızda yer alıyor. Osmanlı Dönemi'nden
başlayarak, Sosyalleştirme'ye kadar uzanan 130 yıllık bir "sağlık hizmetleri örgütlenme tarihi"ni,
100'den fazla kaynağı tarayarak bizlere sunuyor. Ülkemizin böylesi kapsamlı sağlık tarihi
araştırmalarına gereksinimi olduğunu düşünüyor ve devamının gelmesini diliyoruz.

Aydın,

Sağlık Bakanlığı'nın kapalı kapılar ardında sürdürdüğü ve bir hızlanıp, bir yavaşlayan "sağlık
reformu" çalışmaları REFAHYOL'un sona ermesiyle tekrar hız kaybetti. Oldukça fazla sayıda Sağlık
Bakanı eskiten yasa tasarısı taslakları kısır bir döngü içinde ve sürekli benzer versiyenları ile
televizyonlardaki Brezilya dizilerini de andırmaya başladı. Artık hepimizi bıktıran bu taslaklara bir
tepki de Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri'nden geliyor. 70'i aşkın öğretim üyesi bu taslaklara karşı
olduğunu "Belgeler" bölümümüzde bir kamuoyu açıklaması ile herkese duyuruyor.

Sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımı ile ilgili makalelerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nden sayın Ruhsan Gezgin Türkiye'de kadının konumunu istatistiklerle bizlere aktarıyor.
Geçen sayımızda yer alan v" Erzurum'daki hekimler arasında yapılmış adli tıp bilgi düzeyi ile ilgili
araştırmanın bir benzeri de bu sayımızda Antalya'dan geldi . Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalı'ndan sayın Mustafa Karagöz hekimlerin adli tıp alanındaki eksikliklerini bir
araştırma ile saptayarak bizlere sunuyor. Hastane yönetimi ile ilgili ingiltere'de yayınlanan bir
makaleyi ise sayın Türkan Oğuzhan'ın çevirisinden okuyoruz.
iş sağlığı ile ilgili bölümde bir araştırma ve bir de bildiri var. Kocaeli bölgesindeki işyeri hekimliği

uygulamaları Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri sayın

Besim Şeref ve sayın Erdal Beşer'den geliyor. SSK Sağlık işlemleri Tüzüğü'nün eksiklikleri ve
düzeltilmesi gereken noktalarını ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan
sayın Ahmet Nezih Kök ve arkadaşları ele aldılar. Bu arada TTB'nin de her on yılda bir yapılan iş
Sağlığı Kongresi'nin üçüncüsünü 1998'de düzenleyeceğini ve konu ile ilgili çalışmalara başlandığını
burada aktaralım.
TTB'nin oldukça önem verdiği "Sağlıkta Eşitsizlikler" konusunu önümüzdeki sayılarda kapsamlı
bir dosya olarak sizlere ileteceğiz . Bu sayımızda sizlere eşitsizlikler alanında tıp sektörü dışında iki
yazardan, sayın Temel Demirer ve sayın Mustafa Sönmez'den Yeni Dünya Düzeni ve eşitsizlikler
konulu iki makale sunuyoruz.
Bilimselilik ve bilimsel yayınlarda etik konular Toplum ve Hekim'in en önem verdiği konulardan
biri. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'ndan
Sayın Semih Şemin'in kaleme aldığı "Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunlar" başlıklı makalenin siz
okurlarımızca ve aynı zamanda potansiyel yazarlarımızca da mutlaka okunmasını öğütıüyoruz.
Haziran ayının sonunda yapılan TTB 45. Büyük Kongresi'nde alınan kararların ve sonuç
bildirgesinin de yer aldığı TTB Raporları bölümünde ayrıca TTB Organları Çalışma Yönergesi'ni de
sizlerle paylaşmak istedik.
Sayıların

Dili bölümümüzü ise bu sayımızda kendimize ayırdık. 1994 yılından bu yana geçen
4 yıllık sürede bizlere ulaşan 400 l ü aşkın makalenin bir değerlendirmesini sizlerle paylaşmak
istiyoruz.

yaklaşık

iç kapağımızdan da izleyebileceğiniz gibi Yayın Kurulu'muz ve Araştırma Danışma
Kurulu'muzdaki küçük değişiklikler önümüzdeki sayıda yayın sekreteryasındaki görev değişimiyle
devam edecek. Eylül ayında 81 . sayımızda buluşmak üzere
Hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz ...

