
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI  

ASİSTAN UYUM PROGRAMI 
 

İLK GÜN 

 

1- Kliniğimize yeni başlayan asistanlar öncelikle Ana Bilim Dalı Başkanı ile tanıştırılır. 

2- Yeni başlayan asistanın grubu (A,B,C) ve çalışma çizelgesi belirlenir. Asistan tüm 

ihtisas eğitimi boyunca sırasıyla yapacağı rotasyonlar bu çizelgeye göre saptanır ve 

asistan da buna göre plan yapma şansına sahip olur.  

3- Aynı çizelgeye göre yeni başlayan asistanın birlikte çalışacağı kıdemli asistan 

belirlenir.  

4- Asistanın danışman öğretim üyesi (tutor) belirlenir.  

5- Kıdemli asistan yeni başlayan asistana kliniği dolaştırarak tanıtır ve diğer asistanlar ve 

yardımcı personel ile tanıştırır. Eğer yeni başlayan asistan İstanbul Tıp Fakültesi 

mezunu değilse tüm fakülte gezdirilerek tanıtılır. Radyoloji Üniteleri, acil birimler, 

laboratuarlar hakkında bilgi verilir.  

6- Yeni başlayan asistan diğer öğretim üyeleri ile tanıştırılır.  

7- Bayan ve erkek asistan odaları gösterilir, dolap anahtarı başhemşire tarafından temin 

edilir.  

8- Nöbet çizelgesinde nöbet günleri belirlenir ve refakat nöbeti ile nöbet görevine 

başlanır.  

9- Çarşamba günleri yapılan klinik toplantısında yeni başlayan asistan kendisini tüm 

kliniğe tanıtır.  

 

KLİNİK İŞLEYİŞİ 

 

1. Kliniğimizde her Çarşamba günü saat 08:30’da doğumhane içindeki Prof. Dr. Ertuğrul 

Yenen toplantı salonunda klinik toplantısı yapılır. Önce bir öğretim üyesi tarafından 

teorik bilgi verilir, sonrasında makale kulübü, vaka tartışmaları yapılır. Her ayın ilk 

Çarşamba günü aylık klinik istatistikleri (ameliyat katı, doğum katı, infertilite) derlenir 

ve tartışılır.  

2. Her Çarşamba saat 12:30’da Onkoloji Toplantısı, her Cuma saat 10:00’da Radyoloji 

Toplantısı’nda kliniğimize başvuran onkoloji vakaları, opere edilen onkoloji 

vakalarının sonuçları ve jinekoloji polikliniği ve servisinde takip edilen tartışmalı 

vakalar değerlendirilir.  

3. İnfertilite polikliniğine başvurmuş komplike vakalarını tartışmak, IVF gerekecek 

hastaları değerlendirmek, bir önceki aydaki IVF sikluslarının sonucunu incelemek için 

İnfertilite Birimi’nde toplantı yapılır. Bu toplantıda bir asistan 20-30 dakikalık bir 

seminer sunar ve seminer konusu üzerinde tartışılır.   

4. Ameliyat Katı rotasyonunda Pazartesi ve Perşembe günleri sabah vizitinden önce saat 

07.30’da seminer yapılır. Seminer konuları basasistan tarafından her ay belirlenir. 

Sırayla tüm asistanlar kendi konularında diğer asistan ve başasistanlara 15-20 dakika 

sürecek bir sunum yapar.  

5. Doğum Katı rotasyonunda da haftanın belli günlerinde sabah vizitinden sonra seminer 

yapılır. Başasistanın belirlediği konular çerçevesinde her seminerde bir asistan diğer 

asistanlara 20-30 dakika sürecek bir sunum yapar. Başasistan da bu toplantıda bulunur 

ve konu üzerinde tartışılır.  

6. Her Perşembe sabahı, sabah vizitinden sonra, saat 09.00’da doğum katı asistanları, 

Perinatoloji öğretim üyeleri ve başasistanlarının, Yenidoğan Birimi öğretim üyeleri, 

uzman ve asistan doktorlarının da katıldığı bir toplantı yapılır. Bu toplantıda son bir 



hafta içerisinde doğmuş ve doğumda ya da doğumdan sonra problem yaşamış 

yenidoğanlar konuşulur, sağlık durumları, tanıları, tedavileri, doğum eylemleri ve 

antenatal takipleri hakkında fikir alışverişinde bulunulur. 

 

 

ROTASYONLAR 

 

1. 4 ay doğumhane, 2 ay ameliyat katı, 2 ay USG turu her yıl her asistanın eğitiminde 

vardır. Kalan 4 aylık 2 rotasyon ise iki yılda bir yapılır. Bir yıl bu  4 ayda 2 ay 

infertilite ile 2 ay onkoloji turu yapılır, sonraki yıl da 2 ay poliklinik ile 2 ay septik-

Ürojinekoloji turu yapılır.  

2. Doğumhane turunda bir gün antenatal poliklinik yapılır. Ertesi gün nöbetçi olunur. 

Ertesi gün de servis doktoru olunur. Bu üç günlük döngü 4 ay boyunca devam eder. 

3. Ameliyat katında ilk yıl servis doktoru olunur ve ameliyatlara 2. asistans olarak 

katılınılır. İlk turda bir abdominal histerektomi yapılır. İkinci turda artık ameliyatlara 

birinci asistans olarak girilebilir ve bir kere vaginal histerektomi yapılır. Üçüncü 

turdan sonra asistan her vakaya birinci asistans olarak girebilir. 

4. USG turu iki bölümden oluşur, kimi günler asistan 2. düzey USG’de çalışırken kimi 

günler antenatal poliklinikte ultrason yapar. 

5. Poliklinikler sabah 08.30’da başlar, 16.00’da biter.   

 

NÖBETLER 

 

1. Her ayın son gününde sonraki ayın nöbet listesi açıklanır. 

2. Ameliyat katı için en az bir, jinekoloji acili için en az bir, doğumhane için en az iki 

nöbetçi olur. Her nöbette bir de nöbetçi uzman doktor bulunur. Sorunlu hastalar, 

cerrahi gerektirebilecek hastalar uzman doktor ile görüşülür. Yeni başlayan asistanlar 

kendileri yalnız nöbet tutacak kadar bilgi ve beceri sahibi olana kadar başka bir 

asistanın refakatinde nöbet tutarlar.  

3. Nöbetler hafta sonu 09.00’da başlar, ertesi sabah 09.00’da biter. Dini ve resmi 

tatillerde de bu kural geçerlidir.  

4. 31.12 ve 01.01 nöbetleri özel bir düzene bağlıdır. Asistanlar arasında eşitlik 

sağlanmaya çalışılır. 

5. 09.00’da önceki günün nöbetçisi yeni nöbetçiye hastaları devreder. 

6. Nöbete yeni gelen asistan hastalarını gezer, progres düşer.  

7. Tatil günlerindeki nöbetlerde bir sabah bir de akşam olmak üzere iki kere vizit gezilir. 

8. Vizitlere hemsireler de katılır.  

 

 

KLİNİK BÖLÜMLERİ VE TELEFONLAR 

 

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’na ait bir çok birim bulunmaktadır. Monoblok 9. 

katta Gebe ve Loğusa Servisi ile Ürojinekoloji ABD, monoblok 8. katta Jinekoloji ve 

Onkoloji servisi, monoblok -2. katta doğumhane ve ameliyathaneler, İnfertilite 

Birimi’nde de İnfertilite poliklinikleri, işlem odası ve sekreterliği bulunur. 

2. Ana Bilim Dalı Başkanı’nın odası, öğretim üyelerinin odaları monoblok 1. katta, 

başasistan ve uzman doktorların odaları 9.katta bulunmaktadır.  

3. Dahili numaralar ile ana bilim dalına bağlı çalışan tüm doktorların mobil telefonları 

asistana verilir. 

 



EĞİTİM 

 

1. Her yıl Aralık ayında asistan sınavı olur. Tüm asistanlar bu sınava katılırlar ve 

sonuçlar değerlendirilir.  

2. Kongrelere katılım bir düzen içerisinde yürütülür. Eğer bir asistan bir kongrede 

görevliyse o kongreye katılır. Görevli olmayan asistanlar da sırayla kongreye 

katılırlar. İstanbul’da olan kongrelerde gece nöbeti olan asistan nöbeti tutar fakat şehir 

dışında olan kongrelerde asistan kongre süresince izinli sayılır.  

3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği düzenli eğitim toplantıları düzenlemektedir, 

asistanların bu toplantılara katılması teşfik edilir.  

4.  Kadın Hastalıkları ve Doğum üzerinde birçok kitap vardır. Bu kitaplar yeni başlayan 

asistana anlatılır ve tavsiyelerde bulunulur.  

5.  Ürojinekoloji, Doğum Katı ve Ameliyat Katı protokol kitapları vardır. Yeni başlayan 

asistanların bu kitapları temin etmesi sağlanır.  

6.  Her yıl sonunda o yıl katılınılan toplantılar, kongreler, o yıl yapılan ameliyatlar, 

görülen hasta sayısı faaliyet raporunda düzenlenir ve faaliyet raporları Kadın 

Hastalıkları ve Doğum ABD sekreterliğinde toplanır.  

 

EBCOG, ENTOG ve TJOD 

 

1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanları’nın bağlı olduğu dernektir.  

2. Bu dernek EBCOG’a bağlı çalışır (European Board and College of Obstetrics and 

Gynecology). 

3. Avrupa’da EBCOG’a bağlı olarak çalışan bir de ENTOG isimli grup vardır: European 

Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology. 

4. Avrupa’da Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanları ENTOG’a bağlıdır. ENTOG da 

EBCOG altında ve desteği ile çalışır. ENTOG Türkiye kolu da mevcuttur.  

5. ENTOG Türkiye kolunun amacı Türkiye’deki Kadın Hastalıkları ve Doğum 

asistanlarını bir çatı altında birleştirmek, sorunlarımızı konuşmak ve çözümlemeye 

çalışmak, asistan rotasyonlarına destek olmak, asistanların temsil edilmesini 

sağlamaktadır. Nitekim her yıl TJOD kongresinde asistan oturumu da olmaktadır ve 

asistanlar bu oturumda söz alabilmektedir.  

 

MALPRAKTİS VE ONAM FORMLARI 

 

1. Yatışlarda ve her türlü işlemden önce hastaya durum hakkında bilgi verilir ve hasta 

eğer onam veriyorsa onamını yazılı olarak almak gerekir. Bu yüzden her işlem için 

ayrı ayrı mevcut bulunan onam formları hastaya verilir. Hasta ile bu formlar üzerinde 

tekrar konuşulur ve hasta yazılı onam vermez ise işlem yapılmaz. 

2. Komplikasyon ve malpraktis farklı kavramlardır. Hastalara komplikasyonlar 

işlemlerden önce anlatılır ve bu komplikasyonları anlayıp başına gelme ihtimalini 

kabul ettiğinden emin olduktan sonra işlem yapılır. Böylece hasta eğer bir 

komplikasyon yaşarsa bunu malpraktis ile karıştırmaz. Malpraktis kliniğimizde kabul 

edilemez. Malpraktis yaşamamak için her gerektiğinde başka bir doktor çağırmaktan, 

gerekiryorsa hemşire desteği almaktan, işleme yeterince zaman ayırmaktan, steriliteye 

itina etmekten çekinmemek gerekmektedir.  

 

 

DİĞERLERİ 



 

1. Sürekli iletişim içinde çalışılan diğer branşlar ve o branşların hekimleri ile 

tanıştırma; Radyoloji, Patoloji, Anesteziyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi 

kendi içinde jinekoloji ve obstetrik için özelleşmesi olan branşların ilgili hekimleri 

/ birimleri tanıtılır.  

2. Monoblok 1. katta yemekhane bulunur. Öğlen 11.30-14.00, akşam da 17.00-18.00 

arası yemek yenebilir. İstanbul Tıp Fakültesi kartı yemek almak için gerekli ve 

yeterlidir.  

3. Otomasyon sistemi hakkında eğitim; tetkik isteme, epikriz hazırlama, tanı kodu 

girme, epikriz sorgulama, ameliyat raporu yazma, tetkik sonuçlarını görmenin 

öğretilmesi asistana anlatılır.  

 

 

 

 

 


