Editörlerden
2019 yılının bu son sayısında THSD zengin
bir içerikle karşınızda. Bu sayıda 8
araştırma makalesi, 2 rapor, 1 kısa rapor ve
1 alandan not sunuyoruz sizlere. Araştırma
makaleleri, çocuklar, gençler, işçiler, sağlık
çalışanları gibi çeşitli gruplara ait çoğu
kesitsel çalışmalardan oluşuyor. Araştırma
konuları ise, ağız sağlığı, obezite, yaşam
kalitesi, genç sağlığı gibi çoğunlukla
bulaşıcı olmayan hastalıklar konuları ile
bebek ölümlülüğü ve doğumda beklenen
yaşam süresi gibi gelişmişlik ölçütlerinin
hesaplanması,
yorumlanması
ve
belirleyicilerini içeriyor. Bu sayıda
yayımlanan raporlar ise yine halk sağlığı
açısından önemli olan üç ana başlık
kapsamında yazılmış yazılar: sağlığın
geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet ve
bağışıklama.
Dünya Sağlık Örgütü, tamamlamakta
olduğumuz 2019 yılı için 10 küresel tehdit
bildirmişti: hava kirliliği ve iklim
değişikliği, bulaşıcı olmayan hastalıklar,
küresel influenza pandemisi, savunmasız ve
kırılgan durumlar, antimikrobiyal direnç,
birinci basamağın güçsüzlüğü, Ebola ve
diğer yüksek tehdit içeren patojenler, aşı
tereddütü, Deng ateşi ve HIV. Dergimizde
geçtiğimiz yıl boyunca ve bu sayı da dahil
olmak üzere DSÖ nün işaret ettiği bu
önemli halk sağlığı konularında yapılmış
araştırmalar ve diğer yazılar yayımlandı.
2019 yılında, söz edilen bu sorunlardan
özellikle hava kirliliği, bulaşıcı olmayan
hastalıklar, göç ve göçmenler gibi
savunmasız gruplar, birinci basamağın
sorunları, aşı tereddütü ile Batı Nil ateşi
gibi patojenler Türkiye’nin de sağlık
gündeminde sıklıkla yer aldı. Bu yıldan
başlayarak her yılın son sayısında, Halk
Sağlığı
çalışanlarından
alacağımız
değerlendirmelere göre o yıl Türkiye’de
öne çıkan halk sağlığı sorunları ile halk
sağlığı alanında elde edilmiş başarıları
dergimizde yayımlamak istiyoruz. Bunun
için bu yılın ilk haftalarında sizlerin
görüşünü alıyor olacağız.
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Yeni yılda da halk sağlıkçılar olarak barış,
adalet, eşitlik, özgürlük ve çevrenin
korunması konularında çalışmalarımızı
sürdürüyor olacağız.
İyi okumalar, iyi yıllar!
Sibel Sakarya, Yücel Demiral
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From the Editors
In this latest issue of 2019, TJPH presents a
rich content. In this issue, we present 8
research articles, 2 reports, 1 short report
and 1 note from the field. Research articles
consist of mostly cross-sectional studies of
various groups such as children, young
people, workers, and health workers. The
research topics include mostly noncommunicable conditions/diseases such as
oral health, obesity, quality of life and
youth health; as well as prediction,
interpretation
and
determinants
of
development criteria such as infant
mortality and life expectancy at birth. The
report articles of this issue address three
main issues that are important to public
health: health promotion, gender and
immunization.
The World Health Organization reported 10
global threats for the year 2019 we are
completing: air pollution and climate
change, noncommunicable diseases, global
influenza pandemic, vulnerable and fragile
conditions,
antimicrobial
resistance,
weakness of primary care, Ebola and other
high-threatening
pathogens,
vaccine
hesitation, Deng fever and HIV. During the
past year, our journal has published
research and other articles on these
important public health issues pointed out
by WHO, including this issue. In 2019,
from these problems mentioned, especially
air pollution, non-communicable diseases,
vulnerable groups such as migrants, the
problems of primary care, West Nile fever
and vaccine hesitancy took place frequently
in health agenda of Turkey.
Starting from this year, we would like to
publish the important public health issues
and achievements of that year in the last
issue of our Journal, based on the
evaluations we receive from public health
workers. For this we will be taking your
opinion in the first weeks of this year.
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In the new year, as public health workers,
we will continue to work on peace, justice,
equality, freedom and environmental
protection.
Good readings, happy new year!
Sibel Sakarya, Yücel Demiral
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