
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI ASİSTAN UYUM 

PROGRAMI 

 

1. GÜN 

1. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyeleri ve asistanlar ile tanışma 

2. Uyum programının tanıtımı 

3. Danışman öğretim üyesinin belirlenmesi 

4. Başlangıç dosyasının teslimi 

 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı 

o Amaç ve hedefler 

o Programa ilişkin genel bilgiler: İç ve dış rotasyonlar, rotasyonların süreleri ve yapılış 

dönemi,  temel düzey asistan eğitim programı 

o Uygulamalı eğitim 

 Asistanlar İçin Eğitim ve İzleme Kılavuzu (Asistan Karnesi) 

 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalında Çalışan Asistan Hekimlerin Görev ve 

Sorumlulukları 

 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Asistanları İçin Önerilen Kaynak Kitaplar 

 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık Eğitiminde Amaç ve Hedefler ( T. C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık 

Eğitim Müfredat ve Standart Belirleme Komisyonu, 2011 Tukmos, Ankara) 

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) 

5. Araştırmalara katılmanın nasıl olduğu ve bu konuda asistanlardan ne beklendiği hakkında 

bilgilendirme 

6. Tez konusunda bilgilendirme: Ne zaman alınır? Tez konusu nasıl belirlenir? 

7. Kongrelere katılma hakkında bilgilendirme 

8. Anabilim Dalındaki tüm çalışanlar ile tanışma, görevleri hakkında bilgilendirilme  ve çalışma  

 düzenlerinin tanıtılması  

9. Asistan dolabı ve telefon numaraları listesi verilmesi  

 

 

2. GÜN 

Lokomotor Sistem Hastalıkları Polikliniği 

1. Poliklinikte görevli olan hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarıyla tanışma 

2. Polikliniğin genel işleyiş hakkında bilgilendirme 

3. Hasta kayıt ve hastane otomasyon programının yürütülmesini sağlayan personelle görüşme ve 

bu konu hakkında bilgilendirme 

4. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatolojide otomasyon eğitimi 

5. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji hastalarıyla görüşme 

6. Sağlık Kurulu İlaç ve Kaplıca raporlarının düzenlenmesi konusunda bilgilendirme 

 

 

 

 



3. GÜN 

İntraartiküler Tedaviler  

1. Poliklinik hastalarından intraartiküler tedavi indikasyonlarını belirleme ve tedavi kriterleri 

hakkında eğitim 

2.  Lokomotor sistemde bölgesel lokal tedavi için hasta seçimi hakkında bilgilendirme 

3.  Lokomotor sistemde bölgesel lokal tedavi uygulamalarının ilkeleri hakkında eğitim 

4.  İntraartiküler tedavi uygulamasına uzman ile birlikte gözlemci olarak katılma 

5. İntraartiküler tedavi uygulanmış olan hastayı izleme 

 

Tıbbi Ekoloji Balneoterapi Uygulama Polikliniği 

1. Poliklinik hastaları viziti yapılarak, balneoterapi indikasyonlarının belirlenmesi hakkında eğitim 

2. Balneoterapi indikasyonu almış olan hastalarda gerekli konsültasyonların da yapılarak, tedavi 

öncesi yapılması gerekli prosedür hakkında bilgilendirme 

3. Balneoterapi uygulanacak hastalara yapılacak laboratuar analizleri ve klinik testlerin 

uygulanması hakkında eğitim 

4.  Balneoterapi biriminde görevli asistanın sorumlulukları hakkında bilgilendirme 

5. Balneoterapi uygulama sonrası yapılacak klinik değerlendirmeler ve diğer işlemler hakkında 

bilgilendirme  

 

4.GÜN 

Balneoterapi Tedavi Birimi  

1. Balneoterapi tedavi uygulama birimindeki teçhizat donanım tanıtımı 

2. Balneoterapi tedavi uygulama biriminde çalışanlar ve teknik görevlilerin tanıştırılması  

3. Balneoterapi tedavi uygulama birimindeki teknik ve teorik konularda bilgilendirme 

4. Balneoterapi tedavi uygulama biriminde yapılan tedavi uygulamalarının önemi, yapılan 

hazırlıkların tanıtılması 

5. Balneoterapi tedavi uygulama biriminde hasta sevki, işleyişi ve otomasyon işlemleri  

6. Balneoterapi tedavi uygulama birimindeki tedavi havuzu, tedavi küvetleri ve peloid hazırlama 

uygulamalarına gözlemci olarak katılma 

7. Balneoterapi biriminde oluşabilecek acil durumlar ve yapılması gerekenler konusunda eğitim 

 

5. GÜN 

Balneoloji Laboratuarı  

1. Termomineral ve diğer sularla ilgili analiz başvuruları ve numune alma usülleri hakkında eğitim 

2. Balneoloji Laboratuarı’na gelen suların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik analiz safhalarını 

izlemek 

3. Suların analiz sonuçlarının incelenerek tanımlanması, sınıflanması ve balneolojik 

değerlendirmelerinin yapılması 

4. Balneolojik rapor hazırlanması hakkında eğitim. 


