
Değerli Meslektaşlarımız,

Sekizinci yılın son sayısında yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin her geçen gün 
bilimsel niteliğini geliştirici bir yolda ilerlemesi, uluslararası indekslerde yer alması, ülkemizdeki psiki-
yatri hemşireliğinin uluslararası alanda tanınır olmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu aynı zaman-
da mesleğimizin ileri standartlara ulaşması için de gerekli bir aşamadır. Akademik alanda teşvik ve yayın 
kriterleri açısından da dergimizin yüksek puan alması ve önemlilik derecesinin yükselmesi, dergimize 
gönderilen, değerlendirilen ve yayına kabul edilen makalelerin de bilimsel düzeylerini yükselten itici bir 
güç olmaya yol açmaktadır. Değerlendirme süreçlerinin uzaması ve çeviri maliyeti gibi konularda bazı 
zorluklarımız olduğunun farkındayız, ancak belli bir düzeyi yakalamış ve daha da ileri gitmek isterken 
bu zorlukları hepimizin göze almasını, bu derginin hayatta kalabilmesi ve hep daha iyiye gitmesini des-
tekleyen Derneğimiz ve Dergi Yayın Kurulumuzu desteklemenizi bekliyoruz. 

Bu sayımızda “Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Tüberküloza İlişkin Damgalanma Düzeylerinin İncelenmesi, 
“Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) İliş-
kisi: Kesitsel Bir Çalışma”, “Nörolojik Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Vericilerinin Bakım Veren Yükü 
İle Stresle Başa Çıkma Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, “Kanser Hastalarının Hemşirenin 
Varlığını Algılamaları” ve özelleşmiş gruplara ait rollerimizle ilgili “Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve 
Sorumlulukları: Sistematik Derleme” ve “Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bakım Veren Yükü: Sistematik 
Derleme” konularında 4 tanımlayıcı, 2 sistematik derleme olmak üzere 6 araştırma yazısı yer almaktadır. 

Web of science süreci ile beraber uluslararası alandan makale kabulüne başlayan dergimizin bu sayısında 
psikiyatri hemşireliği alanında tanınmış yazarlar tarafından ele alınan “Adopting an Ecological Public 
Health Approach to Suicide Prevention - The Cases of Turkey and Canada: Why Can’t We Get There?” 
ve zor ulaşılan bireylere yönelik “ Bakım Sürecinde Zorlandığımız Alan LGBTİ’ye Yönelik Bir Gözden 
Geçirme” konulu iki derleme yazısı yer almaktadır. 

Ayrıca eğitim alanında yeni yöntemleri içeren “Öğretim Üyem Çok Uzakta Değil: Hemşirelik Öğren-
cilerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması Süresince Online Danışmanlık” başlıklı 
editöre mektup yazısı da oldukça önemli bir konuya vurgu yapmaktadır. 

Bu sayıya emeği geçen tüm yazarlara, bilimsel danışma kuruluna ve dergi yayın kuruluna, bizi maddi, 
manevi destekleyen Psikiyatri Hemşireliği Derneği yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Sizlerden gelen katkı, eleştiri ve önerilerle zenginleşmeye devem etmek arzusu ile sevgi ve saygılarımızla. 
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