Değerli Okurlarımıza
2019 yılı Cilt 6, Sayı 3'ü de zamanında yayınlamanın mutluluğu ve bir o kadar da onurunu yaşamaktayız.
Topluma güvenli ve kaliteli hemşirelik bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için mevcut araştırma
sonuçlarını ve güncel bilimsel bilgiyi okuyucularımızla buluşturmamıza katkısı bulunan yazarlarımıza,
dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine ve bu sayıda çıkan her bir makaleyi titizlikle
değerlendiren ve değerli görüş ve önerilerini paylaşan danışma kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim.

Değerli okurlarımız, hastanelerde hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve özellikle Psikiyatri hemşireliği
eğitimi için yaptıkları ile Türk hemşireleri için bir önder olan değerli hocamız Prof. Dr. Nebahat KUM’u
ölümünün birinci yılında saygı ve şükranla anıyoruz. Hemşirelik mesleğine bir eğitimci, örnek bir önder
olarak vermiş olduğu tüm emekleri için değerli hocamıza minnettarız.
Değerli okurlarımız, bilimsel bilgiyi paylaşma, meslektaşlar arası iletişimi ve iş birliğini geliştirme
yollarından birisi düzenlenen bilimsel kongrelerdir. Bu kongrelerden birisi olan Uluslararası Hemşirelik
Yönetimi Kongresi düzenli olarak Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin öncülüğünde
gerçekleştirilmektedir. 8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongre’sinin 2020 yılı Kasım ayı içerisinde
gerçekleştirileceği bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kongrede hasta güvenliğinin ve
hizmetlerde kalitenin sağlanabilmesi için hemşirelerin ve yönetici hemşirelerin sorumlulukları ele alınacak
ve katılımcılarla iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. Bununla birlikte her biri alanında uzman farklı
ülkelerden konuşmacılar deneyim ve bilimsel bilgilerini katılımcılarla paylaşacaktır. Kongre ana konusu ve
ele alınacak alt konular sizlerle hem kongre web sayfası aracılığı ile (www.inmc2020.org) hem de bir
sonraki sayımızın “editörden” bölümünde paylaşılacaktır. Önceki yıllarda gerçekleştirilen her bir
kongremize ortalama 30 farklı ülkeden 300’er katılımcı katılmıştır. 2020 yılında da kongremize çok sayıda
ülkeden katılımcının katılması beklenmektedir. Bakımda güvenliği, kaliteyi sağlamada iyi uygulama
örneklerini, araştırmalarını kongrede paylaşmak isteyen ve bu alanda farklı ülkelerden uzmanlarla
buluşma, iletişim kurma ve iş birliğini başlatma istekliliği olan tüm meslektaşlarımızı Florence Nigtingale’in
doğumunun 200. yılında modern hemşireliğin doğduğu İstanbul’da düzenlenecek kongremizde buluşmaya
davet ediyoruz.
Bu sayımızda da alanlarında önemli bilgiler ve sonuçlar sunan toplam altı araştırma, üç derleme makaleyi
ve bir olgu sunumunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda yayınlanan makaleler, halk
sağlığı hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın
sağlığı hemşireliği, hemşirelik esasları, psikiyatri hemşireliği ve hemşirelikte yönetim alanlarına ilişkin
olup, bu makalelerin okurlarımızın sürekli mesleki gelişimlerine ve hemşirelik hizmetleri uygulamalarına
katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca, bu sayımızda 2019 yılı Cilt 6, Sayı 1, 2 ve 3'te yayınlanan makalelere
ilişkin yazar ve konu indeksimizi de bulabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını kutlayacağımız şu günlerde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir,
fendir…” sözleri bize hemşireler olarak akıl, mantık ve bilimle hareket etmek gerektiğini, aynı zamanda
bilimi sürekli geliştirme sorumluluğumuzun olduğunu hatırlatmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde
çalışmalarını bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma ve derleme makalelerini ve olgu sunumlarını
beklediğimizi bildirir, Cumhuriyetimizin 96. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.
yıldönümünde, Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi
ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.
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