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2021 yılının bahar sayısına hoş geldiniz. Bu 
sayımızda da yazı çeşitliliğini korumaya özen 
gösterdik. 

Bu sayının derlemesi, sınav kaygısının 
kapsamlı ve kanıtlara dayalı olarak ele alın-
dığı “Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörler.” 
Araştırma makaleleri ise, “Hemşirelerin Ka-
nıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları 
ve Periferik Venöz Kateterle İlişkili Enfek-
siyonu Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeyleri”; 
“Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Servikal Kan- 
ser Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Human Pap-
illoma Virüs Aşısına Karşı Tutumları: Orjinal 
Araştırma”; “Ölüm Kaygısı ile Akılcı İlaç 
Kullanımı Arasındaki İlişki.”

Kanıta dayalı uygulamalar klinik pratiğin  
bir parçası ve hemen her alanda kullanılıyor. 
Dergimize hemşirelik bölümlerinden olduğu 
kadar sağlıkla ilgili bütün çalışma alanların- 
dan yazı kabul ediyoruz. Sağlık hizmeti bütün- 
cül ve multidisipliner bir yaklaşım ve disip-
linlerarası koordinasyon gerektiriyor. 

HPV ve servikal kanser taramaları artık ül-
kemizde giderek yaygınlaşan bir uygulama a- 
lanı buluyor. Halka yönelik eğitimler, sağlık 
çalışanlarının HPV farkındalığının artırılması, 
HPV aşı uygulamalarının artması son zaman-
larda farkındalıkla ilgili yayınların artmasına 
yol açıyor. Dergimizde akılcı ilaç kullanımı ile 
ilgili pek çok yazı yer aldı. Ancak ölüm kaygısı 
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ile akılcı ilaç arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir 
yazı ilk kez yayınlanıyor. 

Bir de olgumuz var: “Ketiapin İlişkili Mi-
yokardit: Geç Tanı Almış Tourette Sendromu 
Olgu Sunumu”. Miyokardit, tanınması ve ne-
denlerinin saptanması kolay olmayan bir sağ- 
lık sorunudur, özellikle birinci basamak için.  
Bu olgu bize miyokarditi ve Tourette sendro- 
munu hatırlatması açısından önemli olduğun-
dan bu sayımızda yer aldı. Umarım ilginizi çeker.  

Pandeminin etkisini azalttığı bu bahar ay-
larında yeni sayımızı beğeneceğinizi umuyor, 
hepinizi araştırmaya, yazmaya ve Dergimizi 
okumaya davet ediyorum.

Hepinize güzel bir yaz dilerim.

Saygılarımla...
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