E DITORIAL / E DİTÖRYAL
Değerli meslektaşlarım ve ekibimizin en önemli parçası olan perfüzyonist-hemşire arkadaşlarım,
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin “Journal of Cardiovascular Perfusion and Nursing” (JCPN) isimli yeni
dergisinin ilk sayısıyla karşınızdayız.
Bilimsel platformda çok saygın noktada olan ana dergimiz yanında ülkemizde sınırlı temsil olanakları bulunan
bilimsel çalışmalarımızı yayınlamak için iddialı ve çok kapsamlı bir girişimle yayın hayatına başlıyoruz. Öncelikle
yıllardır eksikliği çekilen böyle bir konuda, tüm masrafları göze alarak, büyük bir inisiyatif gösteren Türk Kalp
Damar Cerrahisi Yönetim Kuruluna ve yayınlama aşamasındaki çabaları nedeniyle Bayçınar Tıbbi Yayıncılık’a en
içten teşekkürlerimizi sunuyorum.
Dergimiz açık erişimli, İngilizce ve Türkçe yazıları içeren ve tamamıyla elektronik bir dergidir. Dil seçimi
yapılırken İngilizce, bilimsel materyallere ulaşma ve bunların paylaşımındaki gücü ve aynı zamanda derginin
uluslararası indekslere katılımında avantaj sağlaması nedeniyle tercih edilirken, Türkçe ise birçok farklı disiplinden
katılımı sağlamak için kullanılmıştır.
Derginin e-dergi olarak yayınlanacak olmasının çok sayıda nedeni vardır. Derneğimizin ana dergisine
(Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi) artan sayıda makale gönderilmektedir. Bu sayı 2012’de 500’lere
ulaşmıştır. Biz bu yazıların maksimum %40 kadarını kabul edebilmekteyiz. Bu nedenle maalesef perfüzyon ve
hemşirelik bakımı ile ilgili bazı ilginç makaleler yayınlanamamaktadır. Yeni dergimiz bu tür yazıların büyük
bir çoğunluğuna ev sahipliği yapmayı hedef lemektedir. Makale gönderme kuralları yazarlarımıza kolaylık
sağlaması bakımından derneğimizin yayınladığı tüm diğer dergilerle aynı olacaktır.
Perfüzyonist ve hemşirelik okullarındaki yeni eğitim düzenlemeleri ameliyathanelerde, yataklı servislerde ve
yoğun bakım ünitelerindeki çalışma arkadaşlarımızın bilimsel ilerlemelerine güçlü bir katkı sağlamıştır. Bu
alanda çalışma yapan çok sayıda fakülte mezunu, yüksek lisans ve doktora öğrencisi mevcuttur. Giderek artan
bir potansiyele sahip perfüzyonistlerimiz ve hemşirelerimiz kendi bilimsel çalışmalarını ilgili geniş kapsamlı bir
dergide yayınlama şansı bulacaktır.
Makalelerinizi doğrudan web sitesi aracılığıyla (www.e-jcpn.org) JCPN’ye gönderebilirsiniz. Dergimiz yayın
hayatına yeni girdiği için henüz herhangi bir indekste yer almamaktadır ancak kısa zamanda önemli noktalara
geleceğine inanıyoruz. Ancak bunun için siz değerli arkadaşlarımızın çalışma makalelerinize ihtiyacımız olacaktır,
bu konuda yazı desteğinizi bekliyoruz. Erişime açık bir dergi olduğumuz için makalelerinizin tam sürümlerine
internet üzerinden ulaşmak mümkün olacaktır.
İlk sayımızın tüm okurlarımız ve katkıda bulunan/bulunacak yazarlarımız için hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı
sunuyorum.
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