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the effects on the knowledge and behavior
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of second year medical school students of a
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future roles of second year medical school
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students by adding a course about violence
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Happy new year!
Prof. Dr. Sibel Kalaca
Editor
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Editörden
Sevgili Okurlar,
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nin 2011 yılının

olmadıkları bir fakültede okuyor olmak,

son

depresyonla ilişkili önemli bir faktör olarak

sayısı

mutluluk

ile

sizleri

duyuyoruz.

selamlamaktan

Bu

altı

bulunmuştur. Araştırmacılar, öğrencilere

araştırma makalesi yer alıyor; öğrenecek ve

fakülte seçimi konusunda daha iyi rehberlik

üzerinde

yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

düşünecek

sayıda

pek

çok

şey

bulacağınıza inanıyoruz.

Aksal ve arkadaşları yaptıkları çalışmada,

Bu sayının ilk makalesi 30 yaş ve üzerindeki

müfredata eklenen bir dersin ikinci sınıf tıp

bir popülasyonda beş yıllık koroner kalp

öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili

hastalığı (KKH) insidansı ve ilişkili risk

bilgi ve tutumlarının ve ayrıca gelecekteki

faktörleri

rollerinin geliştirilmesine olan katkısını

hakkındadır.

arkadaşları

bu

Badıllıoğlu

ileriye

araştırmasında,

dönük

ve

kohort

İzmir-Güzelbahçe’de

değerlendirmiştir.
Şimşek

ve

Koruk,

yaptıkları

mevsimlik

tarım

kesitsel

yaşayan 268 bireyi değerlendirmişler ve

çalışmada,

toplam KKH insidansını %5.2 bulmuşlardır.

çocuğun büyüme ve psikomotor gelişmesine

Bu hız, erkeklerde kadınlardan yaklaşık 7

olan etkisini incelemişlerdir. Mevsimlik

kat fazladır ve cinsiyetler arasında belirgin

tarım işçiliği yapan bir aileden olmak ve

bir farka işaret etmektedir.

annenin eğitimi bodurluk ile ilişkili risk

Her iki grupta da KKH insidansı yaşla

faktörleri olarak bulunmuştur. Yazarlar,

birlikte artmaktadır ve her iki cinsiyette de

hassas bir grup olan mevsimlik tarım işçisi

en yüksek hız 60 yaş ve üzeri grupta

ailelerin

bulunmuştur (10.3%). Araştırmacılar ayrıca,

hizmetlerine

ve

trigliserid yüksekliğinin KKH insidansı ile

erişimlerinin

sağlanması

ilişkili

harcanması gerektiğini belirtmişlerdir.

bir

risk

faktörü

olduğunu

göstermiştir.
“Üniversite

çocuklarının

işçiliğinin

temel

sağlık

sağlık
haklarına

için

çaba

Tokuç arkadaşları ise, yaptıkları çalışmada
öğrencilerinde

depresyon

sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik

prevalansı ve ilişkili faktörler ” çalışmasında

öncesi cinsel ilişki, istemli düşükler ve

Günay ve meslektaşları, Erciyes Üniversitesi

kontraseptif yöntem kullanımı konusunda

öğrencilerinde depresyon sıklığını ve ilişkili

görüşlerini

faktörleri

Araştırmanın sonuçlarına göre, geleceğin

saptamayı

Çalışmaya

üniversite

amaçlamışlardır.

öğrencisi

sağlık çalışanları evlilik dışı cinsel ilişki,

Depresyon

istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı

Ölçeğini yanıtlamıştır. Öğrencilerin yaklaşık

ile ilgili konularda toplumsal değer yargıları

beşte

ve mesleki yaklaşımları arasında ikilem

katılmış,

1003

amaçlamıştır.

belirlemeyi

öğrenciler
birinin

Beck

depresyon

geçirdiği

saptanmıştır. Öğrenciler için, memnun
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yaşamaktadırlar. Buna göre, sağlık alanında
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toplumsal
bağımsızlığı

değer
ve

yargılarının

mesleki

tıbbi etik yaklaşımları

Bu hekimlerin % 31.5’i son bir yılda Odada
yürütülen

etkinliklere

aktif

olarak

etkilemesi olasılığını en aza indirmek için

katıldığını belirtmişken, %26.7’si gelecekte

müfredatın

etkinliklere

gözden

geçirilmesi

katılmayı

planladığını

gerekmektedir.

söylemiştir.

Bu sayının son makalesi hekimlerin meslek

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nin bu sayısını

örgütüyle ilişkileri ve örgütten beklentileri

beğeneceğinizi umar, bu sayıya katkıda

konusundadır.

bulunan tüm yazar ve hakemlere teşekkür

Mersin’de

yaptıkları

çalışmada Kurt ve arkadaşları 550 hekimle

ederiz.

görüşmüş; hekimlerin %77.1’inin Mersin

Yeni yılınız kutlu olsun!

Tabip Odasına üye olduğunu saptamıştır.
Prof.Dr.Sibel Kalaça
Editor
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