Editörden Okura
Değerli okuyucularımız,
Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü Florence Nightingale’in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve
doğumunun 200’üncü yılı olması nedeniyle 2020 yılını Uluslararası Hemşire ve Ebe Yılı olarak ilan
etmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu yılın kutlanmasına yönelik planlanan etkinliklerin
fiziki ortamlarda yapılamamasına karşın, yaşanan küresel salgın nedeniyle hemşirelik mesleğinin önemi
toplumda daha iyi anlaşılır hale gelmiştir.
COVID-19 salgınıyla fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak başa çıkmak, toplumdaki tüm bireyler gibi
hemşireler ve yönetici hemşireler açısından da oldukça zor olmaktadır.
YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ (YÖHED) olarak bu süreçte, yönetici hemşirelerin yanında
olmak, onlara ve mesleğimize güç katmak amacıyla 12 temel başlıkta özetlediğimiz görüşlerimizi
sosyal medya aracılığıyla onlarla paylaştık. Yanı sıra Türk Hemşireler Derneği’nin oluşturduğu COVİD19 komitesinde görev alarak, tüm dal dernekleriyle birlikte oluşturulan rehberde yönetici hemşireleri
yönlendirmeye yönelik bir rapor hazırladık.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde görevli tüm yönetici hemşirelerin
bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının yaşanan bu kriz sürecinin aşılmasını kolaylaştıracağı
düşüncesiyle, yönetici hemşirelerin deneyimlerinin tartışıldığı bir panel (Panel-1: COVİD 19 Salgını
Sürecinde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:00-16:00) düzenledik.
YÖHED yönetim kurulu üyelerinin konuşmacı olarak görev üstlendiği ikinci paneli ise, yönetici
hemşirelere bu salgın süreci ve sonrasında yol gösterici olacak bilgilerin tartışılması amacıyla (Panel-2:
Salgın Süreci ve Sonrasında Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi, 21 Mayıs 2020 Perşembe 14.0016.00) gerçekleştirdik.
YÖHED olarak bu salgın sürecinde ayrıca, sosyal medya aracılığıyla yönetici hemşirelerimizin
sorunlarını, deneyimlerini ve önerilerini paylaşmaları için ortak platformlar (YÖHED elektronik posta
adresini yoneticihemsireler@gmail.com, YÖHED instagram hesabını @yoneticihemsirelerderneği ve
web sayfasını http://www.yohed.org.tr) oluşturduk. Birlikte güçlenmek için tüm üyelerimizle ve yönetici
hemşirelerle bu platformlarda ve düzenlediğimiz etkinliklerde bir araya gelmeye çalıştık.
Bu küresel salgın sürecinde “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi” dergimizin Nisan sayısında da aksama
yaşandığından, dergimizi bir aylık bir gecikmeyle yayınlamış bulunmaktayız. Dergimize gönderilen
makale sayısındaki artış nedeniyle, bu yıldan başlayarak yayınlanan makale sayısını 15’e yükseltmiş
bulunmaktayız.
2020 yılının ilk sayısı olarak Nisan sayısında, içerikte ayrıntılı görüleceği üzere 10 araştırma makalesi,
bir olgu sunumu ve dört derleme olmak üzere toplam 15 makale yer almaktadır.
Sağlık ve hemşirelik yönetimi konularına ilgi duyan tüm okuyucuların, 2020 yılında da derneğimizin yayın
organı olan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisini” düzenli olarak izleyeceklerini, yayınlarında atıf
yapacaklarını ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak üzere yararlanacaklarını umuyoruz.
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