Sevgili Okurlarımız,
Bildiğiniz gibi ülkemizin de içinde yer aldığı dünyamızda insanlar;
COVİD 19 pandemisi nedeniyle ekonomik, sosyal, siyasal sonuçları ağır olan sonu belirsiz bir kriz dönemi içinde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Dünyada 14 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile 4.
490.958 kişi COVİD 19 tanısı alırken, 301.588

kişi de aynı

nedenle hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde ise 144.749 kişi tanı
almış, 4007 kişi hayatını kaybetmiştir. Tedavi ve aşı çalışmaları
da devam etmektedir. Dolayısıyla yaşadığımız bu süreçte bu

ile beş derleme çalışmasına yer verdik.
Araştırma makalelerinin başlıkları; “Türkiye’de Hemşirelikte Model Kullanilarak Yapilan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme”, “Primipar Annelerde Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve Emzirme Davranışları”, “Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak
İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi”, “Primipar Gebelerin
Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi”,

sayımızla ilgili bilgi vermeden önce salgınla mücadelenin en ö-

“Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçi-

nemli kahramanları olarak başta meslekdaşlarımız olmak üzere

lik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, “Damar İçi Enjeksi-

tüm sağlık çalışanlarına minnet duygularıyla teşekkür ediyor, gö-

yon Uygulamalarında Hemşirelerin Konnektör Kullanım Memnuni-

revinin başında iken hasta olanlara acil şifa, hayatını kaybeden-

yeti”, “Yenidoğan Hemşirelerinin Toplu Bakıma Yönelik Bilgi Dü-

lere rahmet, ailelerine ise sabır ve dayanma gücü diliyorum.

zeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, “Hemşirelik Eğitimin-

Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zorlu mücadelede yayın kuru-

de Simülasyonun Kullanılması: Türkiye’de Lisansüstü Tezler Üzeri-

lu olarak bizde yer almak istedik ve sizleri en kısa zamanda

ne Bir İnceleme” “Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Yaşama

COVİD-19 salgını ile ilgili bilimsel niteliği yüksek makalelerle

Durumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”,

buluşturmayı amaçladık. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek, mücade-

“Bilgi, Güven ve Bağlılık Boyutunda Hastaların Hemşirelik Bakım

le için doğru bilginin, doğru zamanda ve doğru yerde yayım-

Davranışı Algıları” ve “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Ab-

lanmasına aracı olmak inancıyla Eylül ya da Aralık 2020 için

dominal Obezite Sıklığı ve Yeme Farkındalık Düzeyleri” şeklindedir.

sadece COVID-19 ile ilgili makalelerin yer aldığı bir sayımızın

Derleme makalelerin başlıkları ise; “Doğum korkusu yönetimin-

yayımlanmasına karar verdik. İlgili sayıda konu ile ilgili derleme,

de İnsan Bakım Kuramı’na temelli psikoeğitim modeli”,” Yanıklı

araştırma ve olgu makalelerinin yanında Türk Hemşireler Der-

Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Öneril”, “Onkolojide Yeni Bir

neği başta olmak üzere meslek örgütlerinin deneyim ve öneri-

Tedavi Yöntemi: Elektrokemoterapi Uygulaması”, “Küreselleşme ile

lerine yer vermeyi arzulamaktayız. Kararımızda yazar ve okur

Başlayan Hemşire Göçü: Bulgaristan Durum Analizi” ve “Evde Ba-

olarak desteğinizi bekliyor, anlayışınız için şimdiden teşekkür edi-

kım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık” şeklindedir.

yoruz.
Bu sayımızda da sizlere birbirinden değerli orijinal 11 araştırma

Makalelerin bilgi gücünüzü, bilgi paylaşımınızı artırması ve uygulamalarınıza katkı getirmesi dileğiyle…
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