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lığı alanındadır.
Dergimizin bu sayısındaki iki makale “işyerinde
şiddet” alanındadır. Son yıllarda toplumlarda şiddet
of
M
algısının artırılmasına ilişkin söylemlerin sonucunda
Com unity
“şiddet” daha fazla fark edilmeye başlanmıştır. Pek çok
m
ortamda şiddet, psikososyal ve fiziksel sağlığı etkileyen
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu
bağlamda işyerinde şiddet de daha fazla tartışılmaya başlamıştır. İşyerinde şiddet “çalışanların
işle ilgili ortamlarda saldırı, istismar, tehdit ve diğer şiddet davranışlarına maruz kalmalarıdır”
şeklinde tanımlanmaktadır. İş yerinde şiddete uğrayanların genel olarak sosyodemografik
özellikleri ve deneyimleri açısından dezavantajlı gruplarda olması dikkat çekicidir. Bunun
yanı sıra şiddet uygulayanların da toplumun genelinde olduğu gibi şiddet içeren davranışlara
eğilimi olan kişilerin oldukları görülmektedir. İşyerinde şiddetin önlenmesi için farkındalığın
daha da artırılması, şiddete uğrama riski olan çalışanların güçlendirilmesi ve uygulayanlara
yönelik yaptırımların gündeme getirilmesi gerekmektedir.
Dergimizin bu sayısında “Bir tıp fakültesinde çalışan araştırma görevlileri ve intörnlerin
şiddete uğramasını irdeleyen” makalede hem işyerinde şiddet hem de sağlık çalışanına yönelik
şiddet değerlendirilmiştir. Hekimlere yönelik şiddete ilişkin söylemlerin arttığı bugünlerde, bu
makalenin bulguları araştırma görevlileri ve intörnlerin yarısından fazlasının şiddet gördüğünü
göstermektedir. Toplumun sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışan bir meslek grubuna yönelik
şiddetin olması sağlık hizmetlerinin kalitesinin de düşmesine neden olacaktır. Sağlık sistemi
içinde çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin
özel önlemlere gereksinim bulunmaktadır.
Bu sayımızdaki üçüncü makalemiz yine iş sağlığı alanında olup, bir grup işçinin beslenme
alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerini içermektedir. Çalışanların yaklaşık %70’inin
şişman olduğu, şişman kişiler arasında kalp ve damar hastalıkları ile metabolik sendromu
olan işçilerin olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde iş sağlığı hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığı
bu dönemde işyerlerinde yapılan çalışmaların sonuçlarının kullanılması ve kanıta dayalı bir
hizmet modeli geliştirilmesini dilemekteyiz.
Dergimizin 2009 yılının tüm sayılarında Birlikte Öğrenelim Bölümlerinde ekonomik
göstergeler ve sağlık ilişkisi irdelenmiştir. Bu sayımızda “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 20022009 Yılları Arası Yoksulluk Bulguları” özetlenerek sizlere sunulmuştur. Ülkemizde Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hanehalkı Bütçe
Anketleri (HBA) uygulamakta, bu verileri kullanarak da yoksulluk analizleri yapmaktadır.
Bu sonuçların toplumda eşitsizliklerin izlenmesi açısından halk sağlıkçılar tarafından
kullanılmasını dilemekteyiz.  
2009 yılının üç sayının çıkmasında emeği geçen yazı işleri müdür yardımcılarına ve yayın
kuruluna teşekkür ederim. Bu üç sayının çıkması sırasında çok katılımlı bir hakem grubu ile
çalıştık. Hakem kurulunda yer almayı kabul eden ve makalelerimizin değerlendirmelerini
yapan Prof.Dr. Dilek Aslan, Prof.Dr. Nazmi Bilir, Prof.Dr. Meltem Çöl, Prof.Dr. Rengin
Erdal, Prof.Dr. Oğuz Kılınç, Prof.Dr. Elif Özmert, Prof.Dr. Zafer Öztek, Prof.Dr. Şevkat Bahar
Özvarış, Prof.Dr. Neslişah Rakıcı, Prof.Dr. Faruk Tekbaş, Prof.Dr. Songül Acar Vaizoğlu,
Doç.Dr. Deniz Çalışkan, Doç.Dr. Mustafa N. İlhan, Doç.Dr. Selçuk Kılıç, Doç.Dr. Birgül
Piyal, Yard.Doç.Dr. Nüket Paksoy Erbaydar ve Dr. Tülay Bağcı Bosi’ye çok teşekkür ederiz.
Çalışmalarımızın hakemlerimiz ile beraber devam etmesi arzu etmekteyiz.
Bu sayımızdaki makalelerimizle iş sağlığı hizmet örgütlenmesine katkıda bulunmuş
olmayı diliyoruz…
Saygılarımla…
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Editör

