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Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi üçüncü yılındaki ikinci sayısını Türk Milleti için 

önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı bu ayda yayınlamaktan 

onur duymaktadır. Milli mücadeleye askeriyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, 

yaşlısıyla çocuğuyla topyekûn katılan, tam bağımsızlık ve onurlu bir millet olarak 

yaşamak için azmeden milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Zafer yolunda ve 

sonrasında ülkenin yeniden kurulmasında Türk askerine ve milletine lider olan 

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, isimsiz 

kahramanları, şehitlerimizi ve bağımsızlık umudundan vazgeçmeyen onurlu 

atalarımızı saygı ile anıyoruz.  

Türk Milleti savaşların acısını, göçü, yoksulluğu, şiddeti, eğitim ve sağlık 

olanaklarına ulaşamamayı, kayıpları, yok olup küllerinden tekrar doğmayı, 

savaştan kurtulanların salgın hastalıklarla soluşunu çok iyi bilir. Savaşlar insan 

haklarının önündeki en büyük engeldir. Bunun yanında savaşlar sağlığın sosyal 

belirleyicilerini etkileyerek toplumların sağlığına ve hatta küresel sağlığa en 

büyük darbeyi vurmaktadır.  

Sağlığın sosyal belirleyicileri olarak isimlendirilen çeşitli ekonomik ve sosyal 

faktörler toplum sağlığını etkilemektedir. İnsanların doğduğu yer, yaşadığı çevre, 

eğitim koşulları, sağlık hizmetlerine erişimi, çalışma ve ekonomik koşulları, 

toplumun kültürel özellikleri,  doğuştan getirdiği genetik özellikler, yaşam 

alışkanlıkları gibi bireyle ilgili olan ve olmayan pek çok sosyal ve siyasal durum 

sağlığı etkilemektedir.  
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Toplum sağlığını etkileyen sorunlarla başa çıkabilmek için uluslararası düzeyde 

kongreler yapılmış ve bu konuda pek çok kararlar alınarak küresel düzeyde 

yapılabilecekler belirlenmiştir. Örneğin Birleşmiş Milletler; Bin Yıl Kalkınma 

Hedefleri ya da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile sağlık ve refah düzeyi 

yüksek bir dünyaya ulaşmak için insanlığa çağrıda bulunmaktadır. Ülkelerin bu 

hedeflere ulaşabilmek için pek çok sorunla mücadele etmeleri gerekmektedir. 

Dünyada barış ve huzur ortamı sağlandığı vakit sağlık ve refah düzeyini artırmak 

için zor ya da kolay her sorunun çözümü olabilir. Oysa 20. yüzyılın savaş yaraları 

henüz sarılmışken insanlık yeniden savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Ömrü savaş 

meydanlarında geçmiş, mesleği askerlik olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

“Milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir” diyerek toplumsal 

refah için barışın önemini vurgulamıştır. Savaş ortamında sağlığın sürdürülmesi, 

yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, eğitimsizliğin, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

ortadan kaldırılması, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması mümkün değildir. 

Savaşlarda kaybolan ve onların küllerinden yeniden doğmaya çalışan nesillerin 

yaşamları ne kadar kaliteli ve sağlıklı olabilir? Bu nedenle dünya Atatürk’ün 

“Yurtta barış, dünyada barış” sözünü rehber edinerek toplumsal sağlık ve refah 

düzeyini yükseltmek için belirlenen hedefler çerçevesinde küresel sağlığı 

yakalamalıdır. 

Bu sayımızda hemşirelik bilgi ve becerilerine, hasta bakımına ve hemşirelik 

öğrencilerine yararlı olacak makaleler okuyacaksınız. Makalelerin mesleki 

gelişiminize ve mesleğimizin ilerlemesine katkıda bulunması dileğiyle. 
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