Editörlerden
Sevgili okuyucular,
Sizi
2018’in
ilk
sayısı
ile
selamlıyoruz. Dergimizin bu sayısı iki rapor,
dört araştırma makalesi ve iki editöre
mektup yazısından oluşuyor. Raporlardan
ilkinin başlığı “Hekimlerin sosyal medya
kullanımı ve etik”. Avcı yazdığı raporda
sosyal medya kullanımındaki etik sorunları
örneklerle inceliyor ve sosyal medya
kılavuzlarının hazırlanmasındaki temel
başlıkları ele alıyor. İkinci rapor ise bağırsak
mikrobiyotasının sağlık üzerine etkisi
konusunda. Kalıp ve arkadaşları yazdıkları
raporda bağırsak mikrobiyatasının immun
sistemin fonksiyonunda ve metabolizmanın
regülasyonunda oynadığı rolü tartışıyorlar.
Bu sayıda yer alan araştırma
makaleleri halk sağlığının önemli konularına
değiniyor. Bunlardan ilki, Çamur ve
arkadaşları tarafından yazılmış olan bir
araştırma. Yazarlar çalışanlarının gözünden
belediyelerdeki
su
yönetimini
değerlendiriyorlar Araştırma sonuçlarına
dayanarak, şebeke kontrolü ve su depoları
gibi en uç noktadaki uygulamalarda, eğitim
almış sertifikalı personel istihdamının
zorunlu
hale
getirilmesi
gerektiğini
belirtiyorlar.
İkinci
araştırma
makalesi
“Gümüşhane il merkezinde evde yaşayan
yaşlılarda yeti yitimi ve aleksitimi“ başlığını
taşıyor. Yiğitbaş ve arkadaşlarının çalışması,
14 aile hekimliği birimine kayıtlı olan 437
yaşlı kişide yapılmış. Çalışmanın sonuçlarına
göre yaklaşık olarak her beş yaşlıdan
dördünde yeti yitimi bulunmaktadır. Buna
göre yazarlar, yaşlılarda yeti yitimi ve
aleksitimiyi etkileyen faktörlere yönelik
iyileştirici yönde çalışmalar planlanmasını
ve uygulanmasını öneriyorlar.

Ersöz ve arkadaşlarının yaptığı
tanımlayıcı çalışmada ise, Mersin ilinde
hizmet sunan kamu ve özel sağlık
kurumlarında, çalışan sağlığı ve güvenliği
uygulamaları değerlendiriliyor. Çalışmanın
sonuçları sağlık çalışanlarının sadece
%10.1’inin yeterli süre işyeri hekimliği
hizmeti, %0.8’inin ise yeterli süre iş sağlığı ve
güvenliği uzmanı hizmeti alabildiğini
gösteriyor.
Bakar’ın editöre yazdığı mektup
NEJM dergisinde yayımlanmış olan “Saying
Goodbye to Lectures in Medical School Paradigm Shift or Passing Fad?“ başlıklı bir
yazıya dayanıyor. Bakar mektubunda klasik
amfi derslerinin sınırlılıklarını hatırlatıyor
ve fakültelerimizde verdiğimiz eğitimlerin
etkinliğini,
sahadaki
sonuçlarını
değerlendirmek açısından Halk Sağlığı
camiasının önemli bir rol oynayabileceğini
belirtiyor.
İkinci mektup Dergimizin Aralık
2017 sayısında yayımlanan ve Bakar’ın
yazdığı Sağmalcılar Kolera salgını ile ilgili.
Dedeoğlu
mektubunda
bu
salgının
incelemesine katılmış çok değerli bir Halk
Sağlığı Hocamızın anılarını paylaşıyor ve bu
örnek üzerinden salgın yönetimi ile ilgili
önemli uyarılarda bulunuyor.
Dergimizin Nisan sayısını beğenerek
okuyacağınızı umuyoruz. Bu sayıya katkıda
bulunan bütün yazar ve hakemlere teşekkür
ediyoruz.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral

Akçay ve Özcebe’nin yazdığı üçüncü
araştırma makalesi, 0-6 yaş arası çocuğu olan
ailelerin çocuklardaki kurşun maruziyeti ile
ilgili bilgileri konusunda. 101 ebeveynin
katıldığı bu tanımlayıcı araştırmanın
sonuçları ebeveynlerin %86,1’inin kurşun
zehirlenmesi ile ilgili yeterli bilgi sahibi
olmadığını gösteriyor.
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From the Editors
Dear readers,
We are honoured to greet you with the first
issue of 2018. This issue contains two
reports, four original articles and one two
from the editor. The title of the first report is
“Physicians' social media use and ethics”. In
her report, Avcı discusses ethical issues with
specific examples, and investigates the key
issues found in the preparation of social
media guidelines. The second report deals
with intestinal microbiota and health. In
their report, Kalip et al. investigate the roles
of gastrointestinal microbiota on immune
system functions, as well as on the regulation
of the metabolism.
The original articles published in this
issue cover many important public health
issues. The first, conducted by Çamur et al.,
investigates water management in Turkish
municipalities from the perspective of
employees. Based on their results, the
authors suggest that recruitment of certified
and trained personnel in the most extreme
applications, such as network control and
water storage, must be compulsory. The
second original article entitled “Disability
and alexithymia among elderly people living
at home in the center of Gümüşhane” was
based on a study of 437 elderly people
registered to 14 family practice units. The
results of this study, done by Yiğitbaş et al.,
show that almost four out of five elderly
people have a disability. Authors suggest that
for the wellbeing of the elderly, healing and
rehabilitation efforts should be planned with
a particular focus on factors that affect the
incidence of disability and alexithymia.

occupational physicians, whereas only 0.8%
received enough support from occupational
health and safety experts.
Bakar’s letter to the Editor is based
on an article published at NEJM with the title
“Saying Goodbye to Lectures in Medical
School - Paradigm Shift or Passing Fad?“. In
his letter, Bakar is retelling the limitations of
traditional classroom settings and indicating
that Public Health society can have a
pioneering role in providing an objective
discussion to evaluate outcomes of current
medical education practices.
The second letter deals with the
subject of the Sagmalcilar Cholera epidemic,
a topic previously authored by Bakar and
published in the December 2017 issue of our
Journal. In his letter, Dedeoglu writes about
the experiences of an esteemed Public Health
Professor involved in the examination of the
aforementioned epidemic. Through an
examination of such a case study, Dedeoglu
highlights important advice and warnings
about epidemic management.
We hope that you enjoy April issue of
our Journal. We would like to thank all the
authors and reviewers who have contributed
to this new issue.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral

The third article, written by Akçay
and Ozcebe, is about lead exposure
awareness of families with children aged 0-6.
This descriptive study, with the participation
of 101 parents, found that 86.1% of the
parents did not have sufficient knowledge of
lead poisoning.
In a descriptive study conducted by
Ersöz et al., employee health and safety
practices in public and private healthcare
institutions were investigated. The results of
the study show that only 10.1% of health
workers had satisfactory access to
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