Değerli Okurlarımıza,
1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve yılda üç sayı olarak yayınlanan dergimizin 2022
yılı Cilt 9, Sayı 2'sini zamanında yayınlamanın mutluluğu ve onurunu yaşamaktayız. Dergimize
araştırma, derleme ve olgu sunumlarını göndererek katkı sağlayan yazarlarımıza, değerli görüşleri ile
makaleleri değerlendiren ve yayın kalitesinin artmasına katkıda bulunan danışma kurulu üyelerimize,
dergimize ilgi gösteren değerli okurlarımıza, derginin yayın sürecinin her bir aşamasında özveri ile
çalışan editör yardımcılarına ve yayın kurulunun değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Üniversitemizin “Daha İleriye, En İyiye…” sloganını dergimiz yayıncılığı için de benimsediğimizi ve
dergimiz yayıncılığında da sürekli kalite iyileştirmeyi hedeflediğimizi siz değerli okuyucularımızla
paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda dergimizde yayınlanan makalelerin bilimsel niteliğini artırma,
makalelerin zamanında okuyucu ile buluşmasını sağlama ve dergimizin indekslendiği saygın dizinlerin
sayısını artırma çabalarımız devam etmektedir.
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
yedinci yıldönümü olması nedeniyle, değerli hocamızı burada saygı ve şükran duygularımızla bir kez
daha anıyoruz. Değerli hocamızın ışığı biz öğrencilerini ve tüm hemşireleri aydınlatmaya devam ediyor.
Küresel olarak, 19 Temmuz 2022 itibariyle, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirilen 6.365.510 ölüm
dâhil 561.156.416 onaylanmış COVID-19 vakası olmuştur. Ülkemiz için de bu sayı 15.297.539’dur. Son
birkaç ayda pandemi öncesi günlere dönmenin de özlemi ile koruyucu önlemlerde bir azalma
görülmekle birlikte, içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarında oldukça önemli artışların olduğu
hem DSÖ hem de ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmektedir. Bununla birlikte hastaneye
yatış sayılarında da artışın olduğu belirtilmektedir. Bunun anlamı; geçtiğimiz iki buçuk yıllık pandemi
döneminde çok yoğun emekleri olan değerli meslektaşlarımız ve tüm sağlık profesyonellerine ihtiyacın
önümüzdeki dönemde de devam edeceğidir. Dileğimiz toplumun önceki dönem acı tecrübelerini tekrar
yaşamaması, hastaneye yatış sayısının artmaması ve tüm sağlık profesyonellerinin sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamlarında kaliteli ve güvenli sağlık hizmetlerini sunabilmesidir.
Değerli okurlarımız, dergimizin bu sayısında 12 adet araştırma ve iki derleme olmak üzere toplam 14
makale yer almaktadır. Bu sayıda yayınlanan makaleler hemşireliğin temel alanlarının tümünü
kapsayacak şekilde; hemşirelikte öğretim, hemşirelikte yönetim, psikiyatri hemşireliği, kadın
hastalıkları ve doğum hemşireliği, hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği,
çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin olup, bu makalelerin
okurlarımızın sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda makalelerde
sunulan bilgiler, hemşirelik eğitimi, uygulamaları ve yönetimi alanlarında verilen hizmetlerin
geliştirilmesi için verilecek kararlara da katkı sağlayacaktır.
Bilgi üretmek bir mesleğin temel ölçütlerinden birisidir. Hemşirelik mesleği için bilgiyi üretip paylaşım
yapmak ve toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak ise meslek üyelerinin bir sorumluluğudur.
Bu kapsamda ürettikleri bilgiyi bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma, derleme makalelerini
ve olgu sunumlarını dergimize beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.
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