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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 

YENĠ BAġLAYAN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN UYUM PROGRAMI 

 

Programın amacı yeni baĢlayan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine  kliniğimizin genel idari 

iĢleyiĢi, rutin  zorunlu klinik uygulamalar konusunda  ön bilgi ve beceri kazandırmak, hasta-

doktor ; doktor-doktor; doktor personel iliĢkisi ve iletiĢimi hakkında genel bilgi edinilmesini 

sağlamaktır.  

Bu amaçla  14 günlük bir uyum programı uygulanır. Programın ana baĢlıkları;  

1- Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği öğretim üyeleri, diğer asistanlar ve personel ile 

tanıĢma  

2- Ġstanbul Tıp Fakültesi ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniğinin genel iĢleyiĢi ve  idari 

kurallar  

3- ĠletiĢim Becerisi kazandırma 

4- Acil Müdahaleler ve idari sorunlar  

5- Yenidoğanlarda genel yaklaĢım ilkeleri  

6- Antropometrik ölçümler ve puberte  değerlendirmesi. 

7-  Laboratuarlar temelinde genel yaklaĢım  

a. Radyolojik tetkikler ve yaklaĢım  

b. Çocuklarda kan almanın kuralları 

c. Biyokimyasal tetkikler ve yaklaĢım 

d. Hematolojik sorunlar ve yaklaĢım 

e. Nefrolojik sorunlar ve yaklaĢım 

 

  

1-ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠNĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, 

DĠĞER ASĠSTANLAR VE PERSONEL ĠLE TANIġMA  

 

Asistan iĢleri sorumlusu öğretim üyeleri tarafından yönetilir 

 Her yeni baĢlayan asistan akademik kurula davet edilir ve öğretim üyeleri ile 

tanıĢtırılır 

 Asistan Lojmanı tanıtılır ve diğer asistanlarla tanıĢtırılır 
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2-ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ VE ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI 

KLĠNĠĞĠNĠN GENEL ĠġLEYĠġĠ VE ĠDARĠ KURALLAR  

 

Asistan iĢlerinden sorumlu öğretim üyeleri ve uzmanı ile asistan temsilcisi tarafından 

yönetilir 

 Anabilim Dalı bünyesinde ve diğer kliniklerdeki bölümler, laboratuarlar, 

kütüphane ve idari büroları tanıtma,  

 Sabah toplantılarına katılma 

 Bilgisayar ulaĢım yollarını öğretme,  

 Epikriz, adli rapor, ölüm raporu, okul raporu gibi resmi yazıĢmalar hakkında 

bilgilendirme 

 Hasta baĢvurusunda gerekli olan iĢlemleri tanıtma 

 Yatan hastalar ve poliklinikte görülen hastalar için dosya ve kart çıkartma 

sistemleri hakkında bilgi verme, doldurulmasını öğretme 

 

3-ACĠL MÜDAHALELER VE ĠDARĠ SORUNLAR  

 

 Acil ve Yoğun Bakım Bilim Dalı tarafından yönetilir 

 Acil müdahalenin önemi, acil hastanın özelikleri 

 Acil hastada ilk yaklaĢım (ABCD bilgisi) 

 Acil durumlarda adli vakaların ayrımının yapılması, yaklaĢım 

 Zehirlenmelerde ilk müdahale 

 Acil hastalarda sık yapılan tetkikler 

 Ponksiyon lomber uygulaması ( gözlem) 

 Sterilizasyon kuralları 

 

4- YENĠDOĞANLARDA GENEL YAKLAġIM ĠLKELERĠ  

 

Neonatoloji Bilim Dalı tarafından yönetilir 

a. Yenidoğan servisi ve doğumhanede uyulması gereken kurallar 

b. Sterilizasyon  ve el yıkama kuralları  

c. Yenidoğanlarda acil müdahalenin önemi,  

d. Yenidoğan acillerinde ilk yaklaĢım (ABCD bilgisi) 

e. Yenidoğanlarda sık yapılan tetkikler 
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f. Yenidoğanda ağrı duyusunun varlığını algılama 

g. Yenidoğanda kan alma özellikleri 

 

5- ANTROPOMETRĠK ÖLÇÜMLER VE PUBERTE  DEĞERLENDĠRMESĠ                  

Büyüme-GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji BD tarafından yönetilir 

 Tartı, boy, baĢ çevresi ölçümü 

 Anne, baba ve çocuğun ölçümlerinin persantil eğrilerinde iĢaretlenmesi 

 Puberte evreleri 

 

6-LABORATUARLAR TEMELĠNDE GENEL YAKLAġIM  

Ġlgili birimler tarafından yönetilir 

 

    A-Radyolojik tetkikler ve yaklaĢım  ( Röntgen laboratuarı ve Ultrasonografi 

Laboratuarı) 

 Sık çekilen filmlerde  doğru yöntem ve endikasyonun önemi 

 Radyolojik tetkik aletlerinin ve röntgen laboratuarının tanıtılması  

     

    B-Çocuklarda kan almanın kuralları ( kan odası)  

 ağrı duyusunun varlığını algılama 

 kan alma yöntemleri, özellikleri ve sterilizasyon 

 Kan tüpleri ve özellikleri (EDTA vs) 

 Gerekli miktarlar  

 Topuktan kan alma 

 

C-Biyokimyasal tetkikler ve yaklaĢım ( Biyokimya lab) 

 Kan transportunun ilkeleri 

 Serum,plazma ayırma, saklanma koĢulları 

 Kan alma saati, açlık ve tokluğun biyokimyasal sonuçlara etkisi 

 Aletleri ve yöntemleri tanıma 

 Hatalı sonuçların olası nedenleri 

 Sonuçların çıkma süresi 

 Laboratuardan sonuç almanın kuralları 
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D-Hematolojik tetkikler ve yaklaĢım ( Çocuk Hematoloji Lab) 

 Parmak ucu kan alma 

 Tam kan sayımındaki parametreler hakkında genel bilgilendirme 

 Formül yayma- boyama 

 Formül tanıma 

 

E-Nefrolojik tetkikler ve yaklaĢım ( Nefroloji lab) 

 Çocuklarda idrar alma yöntemleri ve özellikleri 

 Ġdrar saklama ve transport koĢulları 

 24 saatlik idrar toplama 

 Ġdrar strip ile değerlendirme 

 Ġdrar sedimentinin değerlendirilmesi 

 

F. Serum takma (Enfeksiyon, gastroenteroloji, endokrinoloji ve metabolizma 

servislerindeki hemĢirelerle birlikte uygulama yapılır) 
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Asistan Uyum Programının UygulanıĢı 
 

Yeni baĢlayan her asistanın servislerdeki rotasyonuna baĢlamadan önce 14 iĢ gününden 

oluĢan süre boyunca bu programa uymaları ve görevlendirildikleri yerlerde bulunmaları 

zorunludur. 

 

ASĠSTAN TEMSĠLCĠSĠ YENĠ BAġLAYAN ASĠSTANI UYGULAMA YAPACAK 

GÖREVLĠLERE TANIġTIRMALI VE ONLARA BĠRGÜN ÖNCEDEN HABER 

VERMELĠ  

 

PROGRAM 

 

1. gün : Kliniğinin genel iĢleyiĢi ve  idari kurallar hakkında bilgi edinme ( Asistan sorumluları 

tarafından yönlendirilir) 

2. gün: Sosyal Pediyatri Çocuk ve Acil Pediatri Bölümlerinde gözlem (Acil de  Prof. Dr. 

Agop ÇITAK, Sosyal Pediyatride Uzm.Dr. Esra DEVECĠOĞLU tarafından yönlendirilir) 

3. gün: Biyokimya laboratuvarı ( Prof Dr Ümit TÜRKOĞLU tarafından yönlendirilir) ve 

Röntgen laboratuarı (Doç. Dr. Ensar YEKELER tarafından yönlendirilir) 

4. gün: 08.00-12.00: Endokrin servisi (Prof. Dr Firdevs BAġ tarafından yönlendirilir),  

13.00-17.00: Yenidoğan servisi (Prof Dr Zeynep ĠNCE tarafından yönlendirilir) 

5. gün: Nefroloji Laboratuvarı ( Uzm. Dr. Alev YILMAZ, Laborant AyĢegül SUCU 

tarafından yönlendirilir) 

6. gün: Hematoloji Laboratuvarı (Prof Dr AyĢegül ÜNÜVAR, Uzm. Dr. Aykan ÖZGÜVEN 

tarafından yönlendirilir) 

6-9.günler arası  (4 gün): Kan odası ( Doç. Dr. AyĢe KILIÇ  ve Uzm. Dr. Ġsmail YILDIZ 

tarafından yönlendirilir)  

10-14 gün: (4 gün) serum takma (Gastro-Beslenme-Endokrin-Enfeksiyon servislerinde) 

 

Yukarıda belirtilen program süresi içinde asistanlara kendilerine daha sonra bildirilecek 

tarihlerde Acil Yoğun Bakım Bilim Dalı tarafından Temel YaĢam Desteği eğitimi verilecektir.

  

 

NOT: Her yeni asistan ilk ay refakatçi nöbet (total 8 nöbet, 2 günü hafta 

sonu olmak Ģartıyla)  tutacaktır.  Yeni baĢlayan asistan 2. ayında asil nöbet 

tutmaya baĢlar.  
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 

YENĠ BAġLAYAN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN UYUM PROGRAMI 

TAKĠP FORMU 2012 

 

TIP. UZM. ÖĞR. ADI SOYADI:  

 Uygulandı Sorumlu Öğretim Üyesi  Ġmza 

    

 

1. Kliniğin genel ĠĢleyiĢi ve Ġdari kurallar hakkında bilgi 

Edinme  

 Asistan iĢlerinden sorumlu öğretim üyeleri ve uzmanı ile 

asistan temsilcisi tarafından yönetilir. 

- Anabilim Dalı bünyesinde ve diğer kliniklerdeki bölümler, 

laboratuarlar, kütüphane ve idari büroları tanıtma,  

- Sabah toplantılarına katılma 

- Bilgisayar ulaĢım yollarını öğretme,  

- Epikriz, adli rapor, ölüm raporu, okul raporu gibi resmi 

yazıĢmalar hakkında bilgilendirme 

- Hasta baĢvurusunda gerekli olan iĢlemleri tanıtma 

- Yatan hastalar ve poliklinikte görülen hastalar için dosya 

ve kart çıkartma sistemleri hakkında bilgi verme, 

doldurulmasını öğretme 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Doç. Dr. Kemal NĠġLĠ  

 

2. gün Acil Pediyatri 

 Acil Müdahaleler Ve Ġdari Sorunlar  

 Acil ve Yoğun Bakım Bilim Dalı tarafından yönetilir 

- Acil müdahalenin önemi, acil hastanın özelikleri 

- Acil hastada ilk yaklaĢım (ABCD bilgisi) 

- Acil durumlarda adli vakaların ayrımının yapılması, 

yaklaĢım 

- Zehirlenmelerde ilk müdahale 

- Acil hastalarda sık yapılan tetkikler 

- Ponksiyon lomber uygulaması ( gözlem) 

- Sterilizasyon kuralları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Agop ÇITAK  

2. gün Sosyal Pediyatri 

- Çocuk izlemi 

- AĢı uygulaması 

- Ulusal AĢı takvimi 

- Beslenme ve emzirme danıĢmanlığı 

- Çocuk Bakımı 

 

 

 

 

 

Uzm. Dr. Esra DEVECĠOĞLU  



 7 

 

 

3. gün Biyokimya Laboratuarı 

 

Biyokimyasal tetkikler ve yaklaĢım  

- Kan transportunun ilkeleri 

- Serum,plazma ayırma, saklanma koĢulları 

- Kan alma saati, açlık ve tokluğun biyokimyasal sonuçlara 

etkisi 

- Aletleri ve yöntemleri tanıma 

- Hatalı sonuçların olası nedenleri 

- Sonuçların çıkma süresi 

- Laboratuardan sonuç almanın kuralları 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU 

 

 

3. gün Röntgen laboratuarı ve Ultrasonografi 

Laboratuarı 

Radyolojik tetkikler ve yaklaĢım   

- Sık çekilen filmlerde doğru yöntem ve endikasyonun 

önemi 

-Radyolojik tetkik aletlerinin ve röntgen laboratuarının 

tanıtılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Ensar YEKELER 

 

 

4. gün  08.00-12.00 Endokrin Servisi 

 

Antropometrik Ölçümler Ve Puberte  Değerlendirmesi                  

Büyüme-GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji BD 

tarafından yönetilir 

- Tartı, boy, baĢ çevresi ölçümü 

- Anne, baba ve çocuğun ölçümlerinin persantil eğrilerinde 

iĢaretlenmesi 

- Puberte evreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pof. Dr. Firdevs BAġ 

 

 

4. gün 13.00-17.00 Yenidoğan Servisi 

Yenidoğanlarda Genel YaklaĢım Ġlkeleri  

Neonatoloji Bilim Dalı tarafından yönetilir 

- Yenidoğan servisi ve doğumhanede uyulması gereken 

kurallar 

- Sterilizasyon  ve el yıkama kuralları  

- Yenidoğanlarda acil müdahalenin önemi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Zeynep ĠNCE            
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- Yenidoğan acillerinde ilk yaklaĢım (ABCD bilgisi) 

- Yenidoğanlarda sık yapılan tetkikler 

- Yenidoğanda ağrı duyusunun varlığını algılama 

- Yenidoğanda kan alma özellikleri 

 

 

 

 

 

 

5. gün Nefroloji Laboratuarı 

 

Nefrolojik tetkikler ve yaklaĢım  

- Çocuklarda idrar alma yöntemleri ve özellikleri 

- Ġdrar saklama ve transport koĢulları 

- 24 saatlik idrar toplama 

- Ġdrar strip ile değerlendirme 

- Ġdrar sedimentinin değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzm. Dr. Alev YILMAZ 

 

Laborant AyĢegül SUCU 

 

6. gün Çocuk Hematoloji Laboratuarı  

Hematolojik tetkikler ve yaklaĢım  

- Parmak ucu kan alma 

- Tam kan sayımındaki parametreler hakkında genel 

bilgilendirme 

-Formül yayma- boyama 

- Formül tanıma 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Prof. Dr. AyĢegül ÜNÜVAR 

Uzm. Dr. Aykan ÖZGÜVEN 

 

 

7-9. gün Kan Odası  

 

Çocuklarda kan almanın kuralları   

- Ağrı duyusunun varlığını algılama 

- Kan alma yöntemleri, özellikleri ve sterilizasyon 

- Kan tüpleri ve özellikleri (EDTA vs) 

- Gerekli miktarlar  

- Topuktan kan alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doç. Dr. AyĢe KILIÇ 

Uzm. Dr. Ġsmail YILDIZ 

 

10-14. Serum takma  

Enfeksiyon, gastroenteroloji, endokrinoloji ve 

metabolizma servislerindeki hemĢirelerle birlikte 

uygulama yapılır 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 


