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Değerli Okurlarımıza,
Dergimizin 2020 yılı Cilt 7, Sayı 2’sini de sizlerle paylaşmanın mutluluğunu ve onurunu yaşamaktayız. Değerli
okurlarımız, ülkemiz hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yaptığı önemli katkılarla hemşirelik mesleğinin
gelişiminde öncü rol almış değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Eren KUM'un aramızdan ayrılışının beşinci yıldönümü
olması nedeniyle, değerli hocamızı burada bir kez daha saygı ve hemşirelik mesleğine yapmış olduğu katkılarından
dolayı şükran duygularımızla anıyoruz.
Bildiğiniz gibi ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu COVİD-19 pandemisi Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde
başlayıp tüm dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası bir halk sağlığı acil
durumu olarak ilan edilmiştir. COVİD-19 salgını esnasında hastaların bakım ve tedavisinde ana güç olarak
hemşireler, salgınla mücadelenin ön cephesinde büyük riskler ve zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bununla
birlikte, sağlık bakım kurumlarındaki diğer çalışanlar ve COVİD-19 dışında başka bir sağlık gereksinimi nedeniyle
hizmet alanlar da bu risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle hemşirelik hizmetleri yöneticilerin salgınla
mücadele kapsamında önceliklerini belirleyerek, çalışanlar ve hizmet alanlar açısından sağlıklı çalışma ortamları
oluşturması önemlidir. Bu kapsamda salgınla mücadele büyük bir özveri ve yoğun emek ile çalışan
meslektaşlarımıza ve diğer tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz.
Salgın nedeniyle dünya genelinde tüm insanların yaşam biçimlerinde önemli değişikler olmuştur. Bununla birlikte
eğitim ve araştırma alanında da salgınla mücadele kapsamında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilimsel toplantılar
ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Bu nedenle salgınla mücadelenin ortasında kaliteli, güvenli ve kanıta dayalı
bakımın sürdürülebilirliği için dergilerin okuyucu kitlesine ulaştırdığı en güncel araştırma sonuçları daha da önem
kazanmıştır.
Değerli okurlarımız, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize
ettiği ve bir önceki editör yazısında 29-31 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceğini
duyurduğumuz 8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi de katılımcılarımızın güvenliği için bir yıl
ertelenmiştir. 2021 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan kongrenin kesin tarihleri siz değerli
okuyucularımızla çok yakında paylaşılacaktır. Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.inmc2021.org/
adresini ziyaret ediniz. Salgının yakın zamanda tüm dünyada kontrol altına alınmasını diliyor ve hemşirelik
alanındaki bu önemli kongreye tüm okurlarımızı davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz.
Değerli Okurlarımız, dergimizin bu sayısında da 10 araştırma ve iki derleme olmak üzere toplam on iki makale yer
almaktadır. Bu sayıda yayınlanan makaleler; hemşirelik esasları, halk sağlığı hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği,
çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, doğum ve kadın
hastalıkları hemşireliği ve hemşirelikte yönetim alanlarına ilişkin olup, bu makalelerin okurlarımızın sürekli
mesleki gelişimlerine ve hemşirelik hizmetleri uygulamalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Dergimizin bu
sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu
üyelerine, editör yardımcılarına, danışma kurulu üyelerimize ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim.
Çalışmalarını bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını beklediğimizi
bildirir, tüm insanların barış ve güven içerisinde yaşadığı günler dilerim.
Saygılarımla.

