Editörden / Editorial

D
		

Prof. Dr. Ülkü Tatar Baykal
Baş Editör
YÖHED Yönetim Kurulu Başkanı
ulkubay@yahoo.com

eğerli okuyucularımız,

Aralık 2020 sayısında yazmış bulunduğum metni gözden geçirdiğimde, salgın sürecinin tüm yoğunluğuyla devam
etmesi ve aynı söylemlerin hala geçerliğini korumasından derin üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.
COVID-19 salgını ne yazık ki hala tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi de ciddi anlamda etkilemektedir. Son
günlerde hastanelerde yaşanan hasta yoğunluğu, yoğun bakım yataklarının doluluğunun artması, aktif hasta sayısı
ve günlük ölüm sayısındaki artış, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını olumsuz yönde etkilemekte,
yorgunluk ve tükenme yaşanmasına yol açmaktadır. Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle her gün çok sayıda insanımız (21 Nisan 2021 tarihinde 362 kişi) yaşamını kaybederken; sağlık çalışanlarından da çok sayısı hastalanan ve
yaşamını kaybedenler (Türk Tabipleri Birliği salgının birinci yıl verilerine göre 3474 kişi hastalık tanısı alırken, toplam
302 kişi yaşamını kaybetmiştir) bulunmaktadır. Bu sürecin birinci yılında da sağlık çalışanları yaşamları pahasına
salgınla mücadele etmeye devam etmektedirler. Tüm yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve saygıyla
anıyoruz. Salgınla ön saflarda mücadele eden özellikle meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği
çabayı takdir ediyor, minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. İyi ki varsınız.
Sağlık ve Hemşirelik Yönetim dergimizin Nisan 2021 sayısında, içerikte ayrıntılı görüleceği üzere biri İngilizce 10
araştırma makalesi ve beş derleme olmak üzere toplam 15 makale yayınlanmıştır. Dergimizin 2020 yılının Aralık
sayısından başlayarak EBSCO veri tabanında yer almaya başlamasıyla yayınlanacak olan makalelerin “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergiler” kapsamında değerlendirilmesi ve yazarlarımızın akademik yükselmeleri açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. Bu başarıda, dergimizin ilk yayınlandığı günden bu yana
büyük destek sağlayan hakemlerimize çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, dernek olarak 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında 1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi’ni düzenlediğimizi ve tüm okuyucularımızı kongremize davet ettiğimizi bildirmek isterim.
Sağlık ve hemşirelik yönetimi konularına ilgi duyan tüm okuyucuların, 2021 yılında da derneğimizin yayın organı
olan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisini” düzenli olarak, izleyeceklerini, yayınlarında dergimize atıf yapacaklarını ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak üzere yararlanacaklarını umuyoruz.
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