
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ASĠSTAN UYUM PROGRAMI 

 

TUS sınavı ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan asistanlara, dekanlık tarafından organize edilen 5 

gün süren asistan uyum eğitimi programı ve çeşitli eğitim toplantıları verilmektedir. Bu uyum 

programlarında yeni başlayacak olan asistan hekimlere hastane otomasyon programı, hastaya 

yaklaşım ve sağlık hukuku hakkında bilgilendirme, temel yaşam desteği kursu ve sertifikası 

cerrahi stur ve materyalleri, istatistik gibi temel konularında bilgilendirme yapılmaktadır. 

Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına başlayan asistan hekim bu programların yanında 3 ay 

süre ile refakatçi olarak eğitilirler. Acil serviste 3 günde bir refakat nöbeti tutulur. Bu süre 

zarfında kendisinden bir sorumluluk istenmez ve hasta ile ilişkilerde karar verme yetkisi yoktur. 

Refakatçi olduğu sürede bulunduğu ekipte servis, poliklinik, acil poliklinik, ameliyat 

faaliyetlerine refakat ederek uyum sürecini tamamlar.  

ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ: 

1- Servisler 

      Yatan hasta servisleri 1. hasta servisi ve 2. hasta servisi olarak 2. ve 3. katlarda yer 

almaktadır. 1. hasta servisinde 16 tane çift kişilik, 8 tane tek kişilik hasta odası mevcuttur. 2. 

Hasta servisinde 16 tane çift kişilik, 12 tane tek kişilik hasta odası mevcuttur.  

2- Yoğun Bakım 

Yoğun Bakım 1. katta (İdare Katı) bulunur. Yoğun bakım biri izlole yatak olmak üzere 

toplam 6 yataktan oluşmaktadır. Her asistan 3 aylık anestezi rotasyonunu ortopedi yoğun 

bakımında yapmaktadır. Yoğun bakım rotasyonunun ilk 2 haftasında reanimasyonda yoğun 

bakım işleyişi hakkında eğitim alınır. Daha sonra ortopedi yoğun bakımında rotasyonunu 

tamamlar.  

3- Ameliyathane 

Ameliyathaneler 4. Katta yer almaktadır. 4 tanesi sürekli aktif olarak çalışan toplam 5 tane 

ameliyathane mevcuttur. Çarşamba günü dışında hafta içi her gün ameliyathane aktif 

durumdadır. Çarşamba günü temizlik günüdür. Yaz döneminde ameliyathane sayısı 3’e 

düşürülür ve Çarşamba günleri de ameliyat yapılır. Ameliyatlar her gün saat  08:00 da başlar.  

4- Poliklinikler 

Poliklinikler ortopedi binasının giriş katında bulunmaktadır. Ortopedi kliniğinde 4 adet genel 

poliklinik mevcuttur. Çarşamba günü hariç her gün poliklinik  hizmeti verilir. Her gün farklı 



ekip polikliniktedir. Poliklinik saat 08:30 da başlar 16:00 da son bulur. Ayrıca tümör 

polikliniği, ilizarov polikliniği, vertebra polikliniği, artroplasti polikliniği gibi özel 

poliklinikler bulunmaktadır.  

5-Acil Ortopedi 

Acil ortopedi birimi acil cerrahi ve travmatoloji bölümünün içinde yer almaktadır. Alçı odası 

ve acil müşahadeden oluşmaktadır. Acil poliklinik ve acil müdaheleler alçı odasında yapılır. 

Acil müşahade 7 yataktan oluşmaktadır. Üç ayda bir rotasyon yapılır. Her ay farklı bir ekip 

acilden sorumludur.  Acil ekibinin her hafta ekstra bir masası bulunmaktadır. Acil ortopedide 

2 asistan görev almaktadır. Kıdemsiz asistan acil poliklinikte görevlidir. Kıdemli asistan acile 

başvuran hastaları öğretim üyelerine danışılıp endikasyonlarının alınmasında ve 

konsültasyonlardan sorumludur.  

6-Günübirlik Cerrahi 

Günübirlik cerrahi servisi 2. Katta yer almaktadır. Artroskopi , yumuşak doku ameliyatları 

gibi günübirlik ameliyatlar için hastaların anestezi hazırlıkları önceden hazırlanır. Hasta 

ameliyat sabahı gelir ve akşamı taburcu edilir. Toplam 5 yatağı mevcuttur. 

7-Fizik Tedavi Bölümü 

Fizik tedavi bölümü giriş katta yer almaktadır. Daha çok ortopedi kliniğinde opere edilen 

hastaların hastanede yatarken ve taburcu olduktan sonraki rehabilitasyonu fizik tedavi 

bölümünde gerçekleştirilir.  

       

      KLĠNĠĞĠN ĠġLEYĠġ DÜZENĠ 

Ortopedi kliniğinde 4 ekip bulunmaktadır.  Öğretim üyeleri ekiplere eşit olarak dağılmışlardır 

ve rotasyon yapmazlar. Asistanlar 6 ayda bir ekipler arasında rotasyon yaparlar. Acil ve 

yoğun bakım rotasyonları 3 aylıktır.  

A Ekibi 

Prof. Dr. Mehmet Çakmak, Prof. Dr. Harzem Özger ve Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu A ekibinin 

öğretim üyeleridir. Prof. Dr. Mehmet Çakmak deformite cerrahisi üzerinde, Prof. Dr. Harzem 

Özger onkolojik ortopedi üzerinde, Doç. Dr Önder Kılıçoğlu artroplasti, ayak ve ayakbileği 

cerrahisi üzerinde çaışmaktadır. Pazartesi vizit  günü, Salı ve Cuma ameliyat günü, Perşembe 

poliklinik günüdür. Çarşamba günü eğitim günüdür. Pazartesi ve Çarşamba günü tümör 

polikliniği yapılır. Çarşamba saat 13:00 da gelişimsel kalça displazisi tanı ve tedavisi 

amacıyla kalça ultrasonografisi yapılır. A ekibinin yatak numaraları; 107A-B, 108A-B, 

112A-B, 115A-B, 118A-B, 203A-B, 207A-B, 211A-B, 215A-B, 216, 218A-B, 222 



 B Ekibi 

Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Aşık B ekibinin öğretim üyeleridir. Prof. 

Dr. Önder Yazıcıoğlu artroplasti üzerinde, Prof. Dr. Mehmet Aşık artroplasti ve spor 

cerrahisi üzerinde çalışmaktadır. Pazartesi Perşembe ameliyat günü, Salı poliklinik  günü, 

Cuma vizit günü, Çarşamba eğitim günüdür. B ekibinin yatak numaraları; 101A-B, 104A-B, 

114A-B, 117, 204A-B, 206A-B, 208A-B, 212A-B, 219, 223 

C Ekibi 

Prof. Dr. Yener Temelli ve Prof. Dr. Cüneyt Şar C ekibinin öğretim üyeleridir. Prof. Dr. 

Yener Temelli pediatrik ortopedi üzerinde, Prof. Dr. Cüneyt Şar vertebra cerrahisi üzerinde 

çalışmaktadır. Pazartesi Perşembe ameliyat günü, Salı vizit günü, Cuma poliklinik günüdür. 

Ayrıca Cuma günü yürüme analizi polikliniği yapılır. Çarşamba eğitim günüdür. C ekibinin 

yatak numaraları; 103A-B, 105A-B, 109A-B, 120, 202A-B, 207A-B, 210A-B, 214A-B, 217, 

221  

D Ekibi 

 Prof. Dr. Hayati Durmaz, Prof. Dr. Levent Eralp ve Doç. Dr. Ata Can Atalar D ekibinin 

öğretim üyeleridir. Prof. Dr. Hayati Durmaz el cerrahisi üzerinde Prof. Dr. Levent Eralp 

onkolojik ortopedi ve deformite cerrahisi üzerinde, Doç. Dr. Ata Can Atalar omuz dirsek 

cerrahisi üzerinde çalışmaktadır. Pazartesi poliklinik günü, Salı Cuma ameliyat günü, 

Perşembe vizit günü ve tümör polikiniği günüdür.  Çarşamba eğitim günüdür. D ekibinin 

yatak numaraları; 102A-B, 106A-B, 110A-B, 111A-B, 113A-B, 116, 121, 201A-B, 205A-B, 

209A-B, 213A-B, 220 

 

      Asistan Eğitimi 

      Eğitim süresi en az beş yıldır. Her asistanın  5 yıllık eğitim süresi içinde  3 aylık fizik 

tedavi, 3 aylık anestezi, 10 aylık genel cerrahi rotasyonu bulunmaktadır.  5 yıllık eğitim 

sürecinde hasta hekim ve hekim hekim ilişkilerini nasıl sürdürmesi gerektiğini, poliklinik ve 

acil hastalarına yaklaşımı ve hasta takibini, bilimsel çalışmaların ve sunumların nasıl 

hazırlanacağını ve sunulacağını öğrenir. Genel ortopedi ve özel ortopedik dallarda teorik ve 

cerrahi eğitim ve tecrübeyi kazanır.  

Her gün saat 07:00-07:30 arasında önceki gün acil ortopediye başvuran hastaların tartışıldığı 

sabah toplantısı yapılır. Toplantıda nöbette acile başvuran hastaların kırık sınıflamaları ve 

tedavi seçenekleri tartışılır. 

Çarşamba günü saat 08:00-09:00 arasında vaka toplantısı yapılır. Vaka toplantılarında 

asistanlar için eğitici olduğu düşünülen vakaların tanı ve tedavisi tartışılır.  



Çarşamba saat 12:00-13:00 da her hafta bir asistan önceden belirlenen bir konuda öğretim 

üyesi sorumluluğunda hazırladığı sunumu sunar. 

Her asistan öğretim üyelerinin rehberliğinde bilimsel ve akademik araştırmalarda çalışır. 

Klinik dışında düzenli olarak yapılan eğitim toplantılarına ve kurslarına katılır.  

 

Nöbetler 

Her gün 4 asistan nöbet tutar. Kıdemsiz asistan acil polikliniğinde görevlidir. Yeni başlayan 

asistanlar 3 ay refakat nöbeti tutar. İkinci kıdem asistanı servis nöbetçisidir. Serviste yatan 

hastalardan sorumludur. Postop hastaların genel durumlarını , drenajlarını, hemogramlarını 

takip eder. Haftasonu nöbetlerinde hastaların drenlerini alır. Üçüncü kıdem asistanı 

konsültasyonlara gider ve acilin işleyişinde kıdemsiz asistana yardım eder. En kıdemli asistan 

bütün nöbet ekibinin sorumlusudur. Bütün nöbet ekibinin düzenli ve uyumlu bir şekilde 

çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Haftasonu nöbetlerinde sabah saat 9:00 da acil 

ortopedide nöbet devri yapılır. Bir gün önce acil ortopediye başvuran hastalar, acilden takip 

edilen hastalar, acil müşahedede yatan ve dış kliniklerde bulunan hastalar o günkü ekibe 

devredilir.  

Asistanların Görevleri 

Servis: Her ekip kendi yataklarında yatan hastalardan sorumludur. Her ekipte en alt 

kıdemdeki iki asistan kendi katında yatan hastalardan sorumludur. Yatan hastaların 

dosyalarının hazırlanması, preop hazırlıklarının yapılması, hastaların vizite hazırlanması, 

hasta tedavilerinin düzenlenmesi, hastaların klinik takibi, hasta epikrizlerinin düzenli olarak 

hazırlanması kat asistanının görevleridir. Sabah  acil toplantısından önce servis hastalarına 

vizit yapılır.  07:00da acil toplantısına katılınır. Toplantı sonrası öğretim üyeleri ile ekip 

viziti yapılır. Hastaların pansumanları kıdemsiz doktor tarafından yapılır.  Vizitte saptanan 

eksiklikler tamamlanıp zamanında o günkü görev yerine gidilir. Vizit günleri için önceki 

günden serviste yatan hastaların dosyaları düzenlenerek ekip asistanları olarak vizit için 

hazırlık yapılır.  

Hasta dosyasının hazırlanması ; 

Hastanın bilgileri röntgen dosyasına not edilir. Hastanın adı, soyadı, yaşı yazılır. Şikayeti, 

anamnezi, özgeçmişi, fizik muayene bulguları doldurulur. Hastanın tanısı dosyanın sağ alt 

köşesine çerçeve içine alınarak yazılır. Dosyanın en üstüne hastanın yatış tarihi, sorumlu 

öğretim üyesinin ismi, hastanın iletişim bilgileri not edilir. Hastanın röntgenleri kronolojik 

sırayla dizilir. Tümör hastalarına onkolojik ortopedi arşivinden tümör dosyası çıkarılır. 

Dosyadaki anamnez, muayene, biopsi, definitif cerrahi, komplikasyonlar kısımları eksiksiz 

olarak doldurulur. Tümör hastaların kontrolleri tümör dosyalarına mutlaka not edilir.  



YatıĢta istenecek tetkikler; 

Hastanın yatışında yatış kağıdı doldurulur. Hastanın tanısı, ICD kodu, oda numarası, sorumlu 

öğetim üyesi eksiksiz olarak doldurulur. Hastanın operasyonu ile ilgili röntgenler ve PA 

akciğer grafisi istenir. Kan tetkikleri olarak hemogram, biyokimya (BUN, kreatinin, 

elektrolitler, AST, ALT, total protein, albümin, CRP, sedimentasyon) pıhtılaşma belirteçleri 

(aPTT, İNR, PT) kan grubu ve serolojisi (antiHIV, antiHCV, HBsAg) istenir. Artroplasti 

ameliyatı yapılacak hastalardan tam idrar tahlili, idrar ve burun sürüntüsü kültürü gönderilir.  

Bazı operasyonlara göre istenmesi gereken röntgenler; 

Diz TEP; Her iki diz basarak AP/Lateral (gerçek boyut) , her iki diz patella tanjansiyel, her 

iki kalça AP, her iki alt ekstremite ortoröntgenogram  

Kalça TEP; Her iki kalça AP/Lateral (gerçek boyut), lumbosakral AP/Lateral, Her iki diz 

basarak AP/Lateral 

Skolyoz;  Tüm kolon vertebra ortoröntgenogram, Traksiyon, R/L Bending 

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu; Her iki diz basarak AP/Lateral, her iki diz patella 

tanjansiyel, tünel grafisi 

Omuz hastaları; Omuz AP , omuz oblik, aksiller grafi, outlet grafisi 

 

Hasta epikrizi yazarken dikkat edilmesi gerekenler; 

Hasta epikrizleri günlük olarak eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. Hasta epikrizinde mutlaka 

sorumlu öğretim üyesinin ismi olmalıdır. Epikrizde hastadan istenen tetkikler, görüntüleme 

yöntemleri, konsültasyonlar, hastaya verilen kan ürünleri ve antibiyotikler, hasta için 

kullanılan malzemeler(ameliyat, VAC), hastaya uygulanan girişimler eksiksiz olarak 

belirtilmeli. Hastanın tanısı ve ICD kodu doğru bir şekilde girilmelidir. Hastaların ameliyat 

raporları ameliyata giren kıdemli asistan tarafından yazılmalıdır. Özellikle ameliyatta 

kullanılan malzemeler eksiksiz ve doğru olarak ameliyat raporunda ayrıntılı olarak yazılmalı 

ve yapılan ameliyatın kodu doğru olarak işlenmelidir. Epikrizler ortopedinin MARS 

sistemine yazılır. Ameliyat raporları servis doktoru tarafından hastane otomasyonuna 

geçirilir. 

      Ameliyat raporu yazarken dikkat edilmesi gerekenler; 

Ameliyat raporu ameliyata giren kıdemli asistan tarafından yazılır. Ameliyat raporunda 

ameliyat tarihi, hastanın tanısı ve yapılan ameliyat, ameliyata giren öğretim üyesi ve 

asistanların isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Özellikle ameliyatta kullanılan implantlar 

ayrıntılı olarak belirtilmelidir.  Kullanılan implantın markası, büyüklüğü, özellikleri, adedi 



net bir şekilde belirtilmelidir. (Örneğin kullanılan plağın cinsi ,firması , kaç delikli olduğu, 

kilitli/kilitsiz olduğu, kilitli/kilitsiz vida sayısı, greft kullanıldıysa greftin türü, miktarı, 

kullanılma nedeni) 

Örnek diz TEP ameliyat raporu: Hasta genel anestezi altında supin pozisyonda hazırlandı. 

Sol uyluğa turnike yerleştirildi. Amekliyat bölgesi scrub ile temizlendi. Alt ekstrmite batikon 

ile boyandı steril örtüldü. Sol diz parapatellar insizyon ile cilt ciltaltı geçildi. Patella 

medialinden eklem açıldı. Medial gevşetme yapıldı. Hoffa ve menisküsler eksize edildi. Ön 

çapraz bağ eksize edildi. Patella laterale devrilerek diz fleksiyona alındı. Oyucu ile femur 

medullası bulundu. Guide yerleştirildi. Femur size 4 uygun bulundu. Guide size 4 olarak 

tespit edilerek uygun femoral kesiler yapıldı. Femur size 4 deneme yapıldı. Tibiaya geçildi. 

Tibial guide ekstrameüller olarak yerleştirildi. Stilus ile lateral tibial platonun en yüksek yeri 

bulundu. Guide tespit edildi. Orak ile kesinin uygunluğu kontrol edildi. Uygun tibial kesiler 

yapıldı. Size 3 tibia uygun bulundu. Deneme yapıldı. Size 4 femur ve size 3 tibia 

komponentleri adet versabond sement ile hazırlandıktan sonra çakıldı. Artan sement parçaları 

temizlendi. Size 3-4 11mm deneme insert ile sement ekstansiyonda donduruldu. Deneme 

inset çıkartılıp 11 mm insert yerleştirildi. Ekstansiyon ve fleksiyon açıklığı kontrol edildi. 

Turnike açıldı. Kanama kontrolü yapıldı. 1 adet dren konuldu. Kapsül no 2 ethibond ile 

dikildi. Katlar ppi kapatıldı. Pansumanı yapıldı. Kontrol röntgeni çekildi.  

Örnek Kalça TEP raporu: Spinal anestezi altında hasta ameliyat masasına alındı. Sağ 

lateral dekübit yatırıldı. Sol alt ekstremite cerrahi saha temizliği yapıldı ve örtüldü. Lateral 15 

cm’lik insizyon ile CCA geçildi. Tensor fasya geçildi. Trokanterik bursa eksize edildi. 

Vastus lateralis abduktor aperey arasındaki klivajdan başlayarak abduktor medius ön lifleri 

ve abduktor minimus trokanterik yapışma yerinde kaldırıldı. Anterior ve anteromedial kapsül 

rezeke edilip kalça anteriora lukse edildi. Femur boynu trokanter minörün 1 cm 

superiorundan osteotomize edilerek baş rezeke edildi. Asetabulum 38 oyucu ile oyulmaya 

başlandı. Yeterli medializasyon sağlandıktan sonra uygun anteversiyon verilerek giderek 

oyucu çapı arttırıldı. 48 mm ile oyulduktan sonra 48 mm deneme yapıldı.  Uygun bulundu. 

Lineage 48 mm poröz asetabuler komponent çakıldı. 2 adet vida ile iliak kemiğe stabilize 

edildi. Shell içine ceramic asetabuler insert yerleştirildi. Daha sonra bacak cebe alındı. 

Trokanter majörden box ile girildi. Kanal bulucu ile intramedüller kanal bulundu. Femur 

medullası artan boylarda oyucularla oyuldu ve raspalandı. Size 11 uygun bulundu. Femura 

profemur T size 11 poröz yüzeyli femoral komponent çakıldı. Nötral rotasyonda moduler 

long boyun femoral komponente çakıldı. Boyna 28 mm ceramic femur başı adapte edildi. 

Kalça redükte edildi. Kalça hareketleri ile protezin stabil olduğu ve lukse olmadığı görüldü. 

Trokanter majora No 5 ethibond dikişlerle medius ve minimus tendonları dikilerek abduktor 

aperey tamir edildi. Hemostaz sağlandı. 1 adet dren konuldu. Katlar PPİ kapatıldı. Pansumanı 

yapıldı. Kontrol röntgeni çekildi.  

 



Ameliyathane: Ameliyathane gününde saat 08:00 da ameliyathaneye çıkılır. Hasta ameliyat 

masasına alındıktan sonra hastanın filmleri negatoskopa asılır. Hastanın postop orderı 

düzenlenir. Ameliyat başlamadan önce erişkin hastalar için 2 gr sefazolin ile cerrahi 

profilaksi yapılır. Yapılacak ameliyata göre hastaya uygun pozisyon verilir. Ameliyat sonrası 

yumuşak doku ameliyatları dışında hastaya postop röntgen çekilir. Uyanma odasına kadar 

hastanın başından ayrılınmaz. Protez ameliyatlarında artroplasti formu, artroskopi 

hastalarında artroskopi formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve hastanın dosyasına 

konulmalıdır. Günübirlik cerrahi ameliyatların tetkik kodları ve işlem raporu hastane 

otomasyonuna girilir. Ameliyat gününün sonunda yapılan ameliyatlar ameliyat defterine 

yazılır. Artroskopi vakaları artroskopi defterine not edilir.  

 

Poliklinik: Her ekip poliklinik gününde saat 8:30 da poliklinikte olur. Hastalar isimleri ile 

poliklinik odalarına yönlendirilir. Hastanın anamnezi alınıp fizik muayenesi yapıldıktan 

sonra gerekli ise röntgeni istenir. Röntgenini çektiren hastanın filmleri ilk muayenelerin 

arasında değerlendirilir. Hastanın anamnezi, fizik muayenesi, tanısı ve tedavi önerileri 

hastanın kayıt kağıda not alınır. Bu notlar tıbbi sekreter tarafından sisteme geçirilir. 

Hastaların yara yerlerinin değerlendirilmesi ya da girişimsel işlemler pansuman odasında 

yapılır. Her türlü girişimsel işlem ve pansumanın kaydı mutlaka yapılır. Kıdemsiz asistanlar 

öncelikle ekiplerindeki kıdemli asistana hasta danışır. Ameliyat endikasyonu alınması 

gereken ya da danışılması gereken hastalar ekibin öğretim üyelerine danışılır. Yatış için 

gelen hastalar 1 numaralı poliklinikte değerlendirilip yatırılır.  

Acil:  Acil ortopedi polikliniği acil cerrahinin içerisinde alçı odasında bulunmaktadır. Acil 

ortopediye başvuran hastalar burada değerlendirilir. Aynı zamanda acil cerrahiyeye başvuran 

travma hastaları acil cerrahi ekibiyle beraber acil cerrahi polikliniğinde değrlendirilir. 

Multitravma hastaları, trafik kazası darp gibi adli vakalar ve kafa travması geçiren hastalar 

ilk önce acil cerrahi tarafından değerlendirilir. Acil cerrahi muayenesi yapıldıktan sonra acil 

cerrahi patolojisi olmadığı belirtilen bir notla acil ortopedi polikliniğine yönlendirilir. Acil 

ortopediye başvuran her hastaya kayıt açılır. Hasta ayrıntılı olarak muayene edildikten sonra 

gerekli tetkikler istenir. Tetkik sonuçlarıyla hasta değerlendirilir ve tedavisi düzenlenir. Acil 

ortopediye başvuran hastaların kayıtları düzenli olarak tutulmalıdır. Hastaların şikayeti, 

hikayesi, ek hastalıkları not edilmeli. Fizik muayenesi ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Her 

hastanın hastane otomasyonundan tanı kodu girilmelidir. Ayrıca her hasta acil ortopedi 

poliklinik defterine kaydedilmelidir. Deftere kaydederken hastanın adı , yaşı, şikayeti, tanısı, 

tedavisi, ve değerlendiren doktorların isimleri belirtilmelidir. Adli vakalarda (trafik kazası, 

darp, yüksekten düşme, kurşunlanma , bıçaklanma gibi) hasta dosyasının üzerine adli vaka 

kaşesi basılmalı ve mutlaka adli rapor tutulmalıdır. Her nöbetin sonunda nöbet defteri 

doldurulmalı ve nöbet ekibi tarafından imzalanmalıdır. 

 



Acil ortopediye baĢvuran hastalar için hazırlanan dosyaların düzeni; 

Hastanın adı , soyadı ve yaşı yazılır. Başvuru şikayeti ve tarihi not edilir. Hastanın hikayesi 

ve özgeçmişi yazıldıktan sonra hastanın fizik muayenesi ayrıntılı olarak belirtilir. Hastanın 

tanıları dosyanın sağ alt köşesine çerçeve içinde yazırlır. Tanı kısmının altına hastayı 

değerlendiren doktorların isimleri not edilir. Sağ üst köşeye hastanın protokol numarası ve 

iletişim bilgileri yazılır. Ayrıca özellikle üst ekstremite kırıklarında hastanın mesleği ve 

dominant elide not edilmelidir. Adli vakalarda adli vaka kaşesi basılmalıdır. 

 

 ÖRNEK HASTA DOSYASI 

(ADLĠ VAKA KAġESĠ) 

 

ADI SOYADI YAġI                                                                        BAġVURU TARĠHĠ 

             TELEFON 

ġĠKAYETĠ:  ADTK,AİTK,DÜŞME,SPOR TRAVMASI, İŞ KAZASI) 

HĠKAYESĠ: 

ÖZGEÇMĠġ: Ek hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, allerji öyküsü, kullandığı ilaçlar, 

alışkanlıkları. 

FĠZĠK MUAYENE:       

     TANILAR: 

    DEĞERLENDĠREN DOKTOR  ĠSĠMLERĠ: 

 

 

 

 

 

 

 



     Nöbet defterinin düzeni 

           Tarih 

                                 Öğretim üyesi ve asistanların isimleri 

1-Sevkle gelen:                                           Konsültasyona gelen: 

    Sevkle giden:                                           Konsültasyona gidilen: 

2-Acil müracaat: 

Düşme:                      Darp:                       Kesi:                          Trafik kazası:     

İş kazası:            Spor travması:                Kurşunlanma:                 Diğer: 

3-Acil müşahade: 

     Acil müşahadede yatan hastalar madde madde yazılır. (Adı soyadı yaşı tanısı)  

     4-Yatan hasta: 

     Servise yatırılan hastalar yazılır. (adı soyadı yaşı tanısı oda numarası) 

5- Yapılan ameliyat: 

Yapılan ameliyatlar yazılır. (adı soyadı yaşı tanısı yapılan ameliyat) 

6-İdari aksaklık: 

7-Yasa dışı durum: 

 

     Öğretim üyesi ve asistanların isimleri ve imzaları 

 

 

 

 

 



 

1. Danışma                                                              15. Hasta Çıkış Sekreterliği        

2. Artroplasti Polikliniği                                         16. Hasta Kayıt 

3. Onkolojik Ortopedi Polikliniği                           17. Rapor Sekreterliği   

4. Üst Ekstremite Polikliniği                                   18. Karantina 

5. İlizarov Polikliniği                                              19. Muayene Sekreterliği 

6. Omurga Polikliniği                                             20. Muayene Polikliniği 

7. Öğrenci Pratik Odası                                           21. Vezne  

8. Pediatrik Ultrasonografi Odası                           22. Tıbbı Kayıt Sekreterliği 

9. Öğrenci Dershanesi                                             23. Genel Arşiv 

10.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                         24. Hasta Bekleme Salonu        

11.  Röntgen 1                                                           25. Genel Poliklinikler 

12.  Röntgen Kayıt                                                    26. Pansuman Odası   

13.  Röntgen 2                                                           27. Kantin 

14.  Tıbbi Malzeme Deposu 

 

 

 

 



Telefon numaraları: 

 

Anabilimdalı sekreterliği: 31511 

1.Hasta servisi: 31516-32447 

2.Hasta servisi: 31517-31503 

Yoğun Bakım: 32425-31425 

Ameliyathane: 31241-31243 

Anestezi Uyanma: 33199 

Asistan Katı: 31541 

Acil Ortopedi: 32972 

Günübirlik cerrahi: 31365 

Röntgen: 32139 

Karantina: 31526 

Hasta Kayıt: 31533 

İlizarov Polikliniği: 31408 

Tümör Polikliniğ: 31740 

Başhemşire: 31355 

Danışma: 31424 

Santral: 31690 

 


