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Toplum ve Hekim Yayın Kurulutndan ....
Kapsamlı dosyalardan sonra, biraz dinlendirici bir sayı ile evinizdeyiz. Sayı 71, aynı
zamanda 18. yılımızın tamamlandığını da ifade ediyor. 18 yıl, kendi alanında mütevazi ama
inatçı, ısrarlı çabanın göstergesi Toplum ve Hekim okurlarına te~ekkür ediyoruz.

71. sayımız deği~ik konuları kapsıyor. Bu konulara geçmeden önce bir özürümüz var.
Geçen sayıda yayınlamı~ olduğumuz "Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Potansiyel ve Gerçekle~en Kullanılabilirliği" adlı yazı, önemli yanlı~larla
basıldı. O kadar ki, düzeltme yayınlamaya karar verdiğimizde, ortaya çıkan tablo, yazıyı
aynen yayınlamamızın daha anlamlı olacağı sonucuna varmamıza yol açtı. Bu nedenle
okurlarımızdan ve yazarımız Sıdıka Kaya'dan özür dileriz.
Bu sayımızda önemli bir ba~lık a~ılama hizmetleri. Türkiye'de bağı~ıklama
hizmetlerinin irdelendiği kapsamlı çalı~manın yanı sıra, Dr. Hasan Ergün Diyarbakır'daki
Ulusal A~ı Kampanyası 'nı değerlendiriyor. Mehtap Tatar arkada~ımız da Polio a~ı
kampanyası bağlamında kampanya türü hizmetin sağlık sorunlarını ne ölçüde çözdüğünü
sorguluyor.
Kentlerde sağlık hizmetleri konusunda, Nusret Fi~ek Halk Sağlığı Günleri çerçevesinde
üretilen iki çalı~maya yer veriyoruz. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, kentlerde sağlık sorunlarını
yazarken, Prof. Dr. Gazenfer Aksakoğlu kentteki sağlık ocağı kavramına açıklık getiriyor.
Eğitim

konusunda da iki çalı~mamız var. Biri, ilerdeki sağlık yöneticilerinin yönetim
ise hekim adaylarının sürekli eğitimi konusunda. Bu arada, 1991
Koalisyon Hükümeti ile sağlık gündemimizin en önemli konusu haline gelen "Ye~il Kart"
olgusunun incelendiği yazı, 71. sayının önemli yazılarından biri.
eğitimi alanında, diğer

İnsan hakları ba~lığı altında, Dr. Mehmet Tunca 'nın, geçtiğimiz aylarda ülkemizde
yaygınla~an açlık

grevlerinde hekimlerin yakla~ımına ı~ık tutmak amacı ile kaleme aldığı
yer alıyor. Dünya Tabipler Birliği'nin Etik-Hukuk ili~kisine ili~kin güncel bir metin
de, bu kapsamda yer alıyor.
çalı~ma

Bu sayımızda ayrıca siyasi partilerin sağlık konusuna yakla~ımlarının incelendiği,
kamuya yararlı kurulu~ların değerlendirildiği yazılar yer alıyor. Yine, Dr.
Fatih Özcan, Sağlık Sistemleri dosyamızda yer alan İngiltere'de Sağlık Örgütlenmesi'ne
ili~kin değerlendirmelerle tartı~tığı bir yazı iletmi~. Bir sonraki sayırnıza kadar, ilginizi
çekebilecek bir sayı hazırladığımızı umuyoruz.
sağlık alanındaki

Hastaneler dosyamıza ili~kin olumlu-olumsuz oldukça fazla tepki aldık. Bu sayımızın
bu alandaki bo~luğu doldurmada mütevazi bir çaba olduğuna inanıyoruz. Ve bundan
sonraki çalı~malarırnız için önemli bir motivasyon yarattığını da dü~ünüyoruz. Bu dosyamız
ile ilgili değerlendirmelerinizin bizim için çok anlamlı olacağını belirtmek istiyoruz.
Nisan ayında elinizde olacak. Nisan ayı da, Tabip Odası Genel
1994'de ba~ladıkları iki yıllık faaliyetlilikleri bitiren Tabip
Odası yönetimleri, 1996 Nisan'ında görevlerini tamamlıyorlar. Yeni yönetimler, yeni TTB'yi
olu~turacak. Toplum ve Hekim olarak eski yönetimlere te~ekkür ediyor, yeni yönetimlere
ho~geldin deyip, ba~arılar diliyoruz.
Muhtemelen, 71.

sayı

Kurullarının yapıldığı aydır.

En azından yeni yönetimlerin, eskilerine
ummak istiyoruz ...

göstereceğini

kıyasla

Toplum ve Hekim'e daha fazla ilgi

