Editörlerden
Çok
disiplinli
(multidisipliner)
araştırmalar, Halk Sağlığı da dahil olmak
üzere pek çok bilimsel disiplin için önemli
ve yürütülmesi zor araştırmalardır. Bu tür
bir çalışmaya farklı kuruluşların ve özellikle
hükümete bağlı birimlerin katılması çok
önemlidir. Böyle bir işbirliğinin, pek çok
halk sağlığı etkinliğinin ve araştırmasının
nihai hedefi olan politika değişikliği
sağlayabilme açısından potansiyeli daha
fazladır. Dergimizin bu sayısında, çok
disiplinli ekiplerle yapılmış iki olgu-kontrol
çalışması sunuyoruz. İlki, Niğde il
merkezinde bir ishal salgınının kaynağını
bulmaya; diğeri ise Şanlıurfa’da kızamık
hastalığını etkileyen risk faktörlerini
değerlendirmeye yönelik. Her iki çalışmada
da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erken
Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire
Başkanlığı’ndan, İl Sağlık Müdürlüklerinden,
Mikrobiyoloji Referans Laboratuarından,
Halk
Sağlığı
Anabilim
Dalından
araştırmacılar yer almış. Bu iki çalışmanın
özellikle
alanda
benzer
sorunlarla
karşılaşan halk sağlıkçılar için öğretici
olacağını düşüyoruz.

Dergimizin yeni sayısını beğenerek
okuyacağınızı umuyor, katkıda bulunan
yazar ve hakemlere teşekkür ediyoruz.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral

Bu sayıda yer alan başka iki
çalışmanın ortak özelliği ise, sağlıkla ilişkili
bazı yasal düzenlemelere ne ölçüde
uyulduğunu
değerlendiren
çalışmalar
olması. Bu çalışmalardan ilki Kayseri'de
kahvehane, kafeterya ve lokantalarda
hizmet verenlerin Tütün Kontrolü Yasasına
uyma ve destek durumunu ele alıyor.
Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden bir
yılı biraz aşkın bir süre sonra yapılmış bir
değerlendirmenin sonuçlarını sunuyor bu
çalışma. Diğer çalışmada ise Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde pestisit satış yerlerinin
yasal düzenlemelere uygunluk durumu
değerlendiriliyor.
Son çalışma ise Hatay’da akraba
evliliği sıklığını, nedenlerini ve bunların
çocuk sağlığına, kadınların ilişkilerindeki
mutluluk düzeyine ve yaşam doyumuna
etkilerini değerlendiren bir çalışma.
Çalışmanın sonuçları Hatay’da akraba
evliliğinin çok yaygın olduğunu ortaya
koyuyor; düşük ekonomik durum ve
öğrenim düzeyi ile olan ilişkisini tartışıyor.
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From the Editors
Multidisciplinary research is important and
difficult to execute in many scientific
disciplines, including Public Health. It is
important when different institutions,
especially governmental agencies, are
involved in such a study. Such collaboration
is more likely to have potential impact on
policy changes that must be considered the
ultimate goal for many public health
research and activities. We are providing
two case-control studies performed by
multidisciplinary teams in the current issue.
The first one is related to the recent
diarrhea outbreak seen in Nigde and the
second one is related to risk factors
affecting measles cases in Sanliurfa.
Researchers from different institutions such
as Public Health Department, Early Warning
and Field Epidemiology Departments, and
Provincial Health Directorate of the Ministry
of Health, various Reference Laboratories of
Microbiology,
and
Public
Health
Departments in Universities played a part in
these studies. We thought that these studies
would be instructive for public health
specialists who encounter similar problems
in the field.
The other studies evaluated the
extent of compliance with certain
regulations related to health. The first of
these studies is related to the cafes,
cafeterias and restaurants that comply with
or support the Tobacco Control Act. The
study provides an evaluation during a
period a year after the Act was enacted. The
other study evaluated the appropriateness
of the legal regulations of pesticide marketplaces in Southeastern Anatolia.
In the last study, which investigated
the frequency, causes and effects of
consanguineous marriages in Hatay, the
results reveal that such marriages are very
common in Hatay and are closely related to
low economic status and educational level.
We hope you will enjoy reading the
new issue and we would like to thank the
authors and referees for their contributions.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral
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