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PAÜ HABER Gazetesi Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir.
Gazetemizin köşe yazarları kendi yazılarından sorumludur.

Koruyucu tıp, koruyucu he-
kimliğe verilen önemin giderek 
azaldığı, tedavi edici hekimliğin 
ön planda olduğu günümüzde 
PAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Ali İhsan BOZKURT düzenlediği 
toplantıda, alan çalışmalarında 
yaptıklarını konunun uzmanla-
rınca birlikte gözden geçirip kat-
kı ve önerilerini değerlendirdi.

Toplantıda temel olarak önce-
likle halk sağlığı eğitimlerimizde 
genel olarak ne yapmaya çalı-
şıldığı üzerinde duruldu. Bu tip 
çalışmalarda dekanlığın ve eği-
timle ilgili kurulların olumlu kat-
kısının kendilerini cesaretlendir-
diğine değinen Prof.Dr. Bozkurt, 
bunun vermiş oldukları eğitimi 
güçlendirdiğini kaydetti.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Ali İhsan Bozkurt konu-
ya ilişkin şunları söyledi;

“Ağırlıklı olarak hastalık ve 
tedavisi üzerine kurulmuş 6 yıl-
lık tıp eğitimi süresi içinde bize 
ayrılan süre içinde; İnsanları 
sağlıklı tutmayı, sağlıklarının 
geliştirilmesini, toplumun sağ-
lık sorunlarına çözüm geliştire-
bilmesini, hava, su, gıdalar gibi 
araçlarının sağlıklı tutulmasının 
önemi gibi konularda eğitsel ça-
lışmalar yapıyoruz. 

Arıtma, kanalizasyon, atıkla-

rın uygun yok edilmesi gibi uy-
gulamaların önemi ve sağlığa et-
kisi konusunda, özürlüler, gebe 
ve çocuklar gibi risk gruplarının 
sağlık açısından izlemi, özetle 
tedavi edici hekimlik dışında ka-
lan ancak hekimliğin çok önemli 
bir yanını tamamlamaya, yani 
tam bir hekim, nitelikli sağlık ça-
lışanı mezun edilmesine katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz.

 Bu hedeflere ulaşmada ya-
rarlandığımız öğelerden birisi 
olan “alan çalışmaları” bir yan-
dan öğrencilerimizin eğitimine 
olumlu katkılar sağlar iken di-
ğer yandan kurumlarla birbiri-
mizi tanıma, yardımlaşma ve 
üniversitenin bilgi birikimini bu 
kuruluşlara aktarabilme fırsatını 
da yakalamış oluyoruz. Kurmayı 
planladığımız eğitim araştırma 
(EA) bölgesi ki bazı gelişmiş üni-

versitelerde olduğu gibi Pamuk-
kale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı AD olarak EA Böl-
gesi kurabilmek için planlamalar 
yapmaktadır. Bu bölgelerin tıp 
fakültemizin mezuniyet öncesi 
eğitimi ve halk sağlığı uzmanlık 
eğitimine önemli katkı sağlaya-
cağı şüphesizdir. 

Bu EA bölgeleri hemşirelik, 
ebelik, tıbbi sekreterlik, FTR gibi 
sağlık alanındaki diğer okulla-
rımızın öğrencilerinin de yarar-
lanabileceği bölgeler olacaktır. 
Ayrıca üniversitelerin bilgi biriki-
minin topluma yansıtıldığı alan-
lar olacaktır. Bu bölgenin tahsisi 
öncesinde öğrencilerin barınma, 
ulaşım vb sorunlarının çözümü 
konusunda şimdiden planlama-
lar yapılmasında fayda vardır ve 
bu konuda toplumun her kesi-
minden destek bekliyoruz.”

PAÜ Tıp Fakültesi Halk
Sağlığından önemli bir girişim















PAÜ’den 10 Kasım’da ortak ses:







Pamukkale Üniver-
sitesi hafta sonunda 
ünlü İncesaz Grubu 
ile müziğe doydu. 






