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Değerli Meslektaşlarımız,
Dergimiz, uluslararası yayın kurulu ile de güçlenerek ve niteliğini/standartlarını artırarak yayın hayatına
devam etmektedir. Sonraki sayımızdan itibaren yayınlanan her makalede, çalışmanın öne çıkan, hemşireliğe
katkısını vurgulayan bir bölümün de eklendiğini göreceksiniz. Yazarlardan şu üç soruya cevap vermelerini
istemekteyiz: Konu hakkında bilinenler nedir?, Bu yazının bilinenlere katkısı nedir?, Uygulamaya katkısı
nedir? Örnek olarak bu sayıda bir makaleye böyle bir bölümün eklendiğini görebilirsiniz.
Bu sayımızda, doğum sonrası dönemden yaşlılığa, kronik ruhsal bozukluğu olan hasta ve ailelerinden toplum
ruh sağlığı merkezlerine ve hemşirelerin mesleki yaşamlarına kadar birçok konuda araştırma ve derleme
makaleleri yer almaktadır. Araştırma yazılarımız; postpartum depresyon hakkında “Postpartum depresyon ve
etkileyen faktörler: 2000-2017 araştırma sonuçları” başlıklı makalede mevcut literatür bilgilerini bulabilirsiniz.
Yaşlılık dönemindeki kişilerin psikiyatrik durumu ve yaşam kalitesi hakkında bilgi almak için, “Huzurevinde
yaşayan yaşlıların bilişsel işlev düzeyi, depresyon ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi” makalesine
ulaşabilirsiniz. Kullanabileceğiniz ölçeklerin bazı özellikleri hakkında, “Borderline Kişilik Bozukluğunun
MMPI profil özellikleri” ve “Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe psikometrik
özellikleri” başlıklı makalelerden yararlanabilirsiniz. “Kronik ruhsal bozukluk tanısı alan hastaların bakım
verenlerine verilen psikoeğitimin yaşadıkları güçlük ve psikososyal uyumlarına etkisi” başlıklı makalede,
kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastaların bakım vericilerine uygulanan psikoeğitimin etkisi incelenmiştir.
Önceki sayımızda yayınlanan TRSM’lerin çalışmaları hakkında makaleyi biliyorsunuz. Bu sayımızda niteliksel
araştırma yöntemiyle yapılan, “Toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan profesyonellerin gözünden toplum
temelli ruh sağlığı hizmetleri” başlıklı makaleyi de okumanızı öneririz. Araştırma makalelerin sonuncusu
olan “Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerde iş-aile çatışması ile örgütsel sessizlik ve sosyal destek algısı
arasındaki ilişkiler” başlıklı makale de ilginizi çekecektir. Derleme yazılarımız da, hemşirelerin doyumunu
ve dayanıklılığını artırmada yararlanılabilecek makalelerdir. Biri, “Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi:
Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu” diğeri “Psikolojik ilk yardım ve hemşirelik” başlıklarını
taşımaktadır.
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.
Öneri, eleştiri ve katkılarınızla daha iyiye doğru birlikte gelişmek üzere, sevgi ve saygılarımızla.
Sevgi ve saygılarımızla.
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