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ÖN SÖZ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; sadece hastalık ve sakatlığın
olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hâli olarak tanımlamıştır. Bireyler, yaşam standartlarını en üst
düzeyde tutabilmek için sağlıkla ilgili konulara öncelik vermekte ve sağlığı
koruma yönünde azami çaba sarf etmektedir. Ancak sağlık, birçok faktörün
etkisi altındadır Diğer bir ifade ile insan sağlığı, tek bir disiplin içinde ele
alınamayacak kadar karmaşık ve çok faktörlüdür. Bununla birlikte, son
zamanlarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen politik, ekonomik,
sosyal ve teknolojik gelişmeler de Sağlık ve Sağlık Bilimleri üzerinde
etkili olmuştur. Bu gelişmeler, toplumların sağlık beklentilerini
etkilemiştir.
Başta Yaşam bilimleri olmak üzere, birçok bilim dalıyla yakından
ilişkili olan sağlıkla ilgili, birçok bilimsel çalışma yapılmış ve şüphesiz ki
yaşam devam ettiği sürece de bu çalışmaların yapılmasına devam
edilecektir. Bu çalışmalara ulaşılmayı sağlayan en önemli araçlardan birisi
de kitaplardır. Bu bağlamda, yazılan bu kitapta, sağlıkla ilgili çalışmaların
bir araya getirilerek okuyuculara sunulması amaçlanmıştır.
Alanında uzman bilim insanlarının katkısı ile oluşturulan bu kitap,
altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çocuklarda, özellikle kız
çocuklarında yaygın olan “Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları” ile
ilgilidir. İkinci bölümde, günümüzdeki pandemi süreci ile de yakından
ilgili olan “Latent viral enfeksiyonlar” dan bahsedilmiştir. Üçüncü
bölümde, beslenme ve sağlık ilişkisi ile ilgili olarak “Fonksiyonel
gıdaların sağlıktaki yerinin önemi” başlıklı çalışma yer almıştır. “Sağlık
kurumlarında kurumsal itibar algısı” başlıklı çalışma dördüncü bölümde
yer alırken, beşinci bölüm, “Yaşlı bireylerde ağızdan ağıza iletişimin sağlık
hizmeti kullanımı tercihi üzerindeki etkisi” ile ilgilidir. Bilimsel
araştırmalarda, araştırmanın yürütülmesi sürecinde kayıp veri ile sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Kayıp veri bulunan araştırmalarda, yapılacak işlemleri
içeren “Kayıp veri ile baş etme yöntemleri” başlıklı çalışma ise altıncı ve
son bölümde yer almıştır.
Kitabı olabildiğince dikkatli hazırlamaya çalışarak, hataları
minimize etme gayreti içerisinde olduk. Ancak, yine de gözden kaçan
hatalar için siz okuyucularımızın affına sığınıyoruz. Kitabın, yeni
çalışmalar yapmak isteyen okuyuculara ve araştırmacılara faydalı olacağı
ümidiyle; hazırlanma sürecinde, başta bölüm yazarları olmak üzere, her
aşamasına katkı sağlayan ve emeği geçen değerli arkadaşlarıma teşekkür
ederim
Prof. Dr. Sıddık KESKİN
Editör
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