Değerli Okurlarımıza,
2019 yılı Cilt 6 Sayı 1’i sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, ülkemiz hemşirelik
eğitim ve uygulamalarına yaptığı önemli katkılarla hemşirelik mesleğinin gelişiminde öncü rol almış
değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Nebahat KUM’u 2018 yılı Ekim ayı içerisinde kaybetmenin derin üzüntüsü
içindeyiz. Nebahat Kum (1929-2018), Kızılay Hemşirelik Okulu mezunudur. Kum, Colombia
Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek ve dönüşlerinde üniversite düzeyindeki hemşirelik okulun
öğretim kadrosunu oluşturmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (Columbia Üniversitesi)
gönderilmiştir. Hastanelerde, hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve özellikle Psikiyatri hemşireliği
eğitimi için yaptıkları ile Türk hemşireleri için bir önder olmuştur. Ayrıca Hemşirelikte Araştırma ve
Geliştirme Derneği’nin kurulmasına öncülük yapan hemşirelerden birisidir. Hemşirelik mesleğine bir
eğitimci, örnek bir önder olarak vermiş olduğu tüm emekleri için değerli hocamıza minnettarız. Değerli
hocamızın bize verdiği ışığın, nesiller boyunca mesleğimizi daha ileriye götürme hedefi doğrultusunda
sönmeyeceğine inanıyorum. Tüm hemşirelik camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, mekanı
cennet olsun. Değerli hocamızın hemşirelik mesleğine yapmış olduğu katkıları siz okuyucularımız ile
paylaşmak ve yeni nesil hemşirelere ve hemşire adaylarına onu tanıtmak amacıyla dergimizin bir sonraki
sayısında daha detaylı bir biyografisi yayınlanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2018 7. Uluslararası
Hemşirelik Yönetimi Kongresi 17 farklı ülkeden 200’ün üzerinde bir katılımcı ile başarı ile
gerçekleştirilmiştir. Kongrede konferans, sözel bildiri ve poster bildiri oturumları ile katılımcılar, yeni
öğrenmeler ve deneyimlerini paylaşma olanağı bulmuştur. Kongrenin katılımcılara için uygulamalarda
yenileşimler ve gelişimler için yeni uzgörüşler kazandırdığına inanıyorum. Ayrıca kongre sonrası yarım
günlük “Liderlik Kampı”, alanında uzman Texas Kadın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Linda Roussel tarafından
verilmiştir. Kurs sonunda her katılımcı kursta elde ettiği öğrenme deneyimi doğrultusunda gelecekte
yapacağı bir eylem belirlemiştir. Kongrenin ve kongre sonunda gerçekleştirilen kursun başarısı, bir
sonraki kongrenin hazırlıklarının hemen başlatılmasında bir motivasyon kaynağı olmuş ve bizleri
cesaretlendirmiştir.
Hemşirelikte Yönetim, Halk Sağlığı Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri
Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği konu alanlarından toplam beş
araştırma, bir derleme makaleyi ve bir olgu sunumunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yayınlanan makalelerin hemşirelik uygulamalarının ve mesleğinin gelişimine katkı sağlamasını umut
ediyoruz. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin
çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda
emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
Değerli Okurlarımız, dergimiz 2019 yılı cilt 6 sayı 1 itibari ile sadece elektronik olarak basılacaktır.
Bununla birlikte dergimiz bildiğiniz gibi EBSCO, ULAKBİM ve Türkiye Atıf Dizini’nde indekslenmektedir.
Bu dizinler dışında uluslararası dizinlere girmesi için de yoğun çalışmalarımız devam etmektedir. Bu
sürecin başarı ile devam ettirilebilmesi siz değerli okurlarımız, yazarlarımızın katkısı ile mümkün
olabilecektir. Bu nedenle araştırma, derleme ve olgu sunumu türündeki özgün çalışmalarınızı dergimize
göndermenizi bekler, 2019 yılının tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, danışma kurulu üyelerimize, yayın
kurulu üyelerimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz.
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