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tlik Zübeyde HanımE

*Hastanem�z�n Tüp Bebek Kl�n�ğ�

"Hastalarımız İç�n Tanıtım Köşes�"

Pandem�n�n Gölges�nde Yoğun Katılım �le
Gerçekleşen
" 5 Mayıs Ebe ve Hemş�reler Sempozyumu"

Onl�ne Yen�doğan Yoğun Hemş�rel�ğ� Kursu
"Türk�ye Genel� İy� Kl�n�k Uygulama/Eğ�t�m
Örneğ�" 

TÜRKİYE GENELİ "İYİ KLİNİK UYGULAMA/EĞİTİM ÖRNEĞİ"
ONLINE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU

Pandemi dönemini eğitim faaliyetlerinde fırsata çeviren hastanemiz Bakanlığımızın
Türkiye geneline örnek uygulama olarak sunduğu bir eğitim faaliyetine daha öncülük

etti.

Bülten-2

Sağlık Bakım H�zmetler� Müdürü Kadr�ye
KIZILTEPE' n�n Mesajı

Başhek�m Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN' ün
Mesajı

Bu Sayıda;

PANDEMİ SÜRECİNDE 
"ONLINE BAHAR SEMİNERLERİ"

 
Sağlığın geliştirilmesine ve sağlık

profesyonellerinin farkındalığın arttırılmasını
yönelik planlanan “BAHAR SEMİNERLERİ"
eğitim faaliyetleri Başhekimimiz Prof. Dr.

Yaprak ÜSTÜN'ün desteği ve Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü Kadriye KIZILTEPE’nin
öncülüğünde gerçekleştirilmeye devam

ediyor.

"Ebelik ve hemşirelik bakımına yeni bir bakış açısı..."

Sağlık Bakım Hizmetleri

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülf�kar AKELMA'nın
 Mesajı

Pandem� Sürec�nde Bahar Sem�nerler�
"Ebel�k ve Hemş�rel�k H�zmetler�n�n
Güçlenmes�ne Yönel�k"

Onl�ne Eğ�t�mler Ser�s�-2
"Anne Sütü ve Emz�rme Danışmanlığı Eğ�t�m�”

Pandem� sürec�nde yüksek r�skl� gebelere
yönel�k başlattığımız 
"Onl�ne Gestasyonel D�yabet Okulumuz"

S�mülasyon Eşl�ğ�nde Sanal Sınıf Akadem�s�-2

"Ebel�k Öğrenc�ler� İç�n"

*Hastanem�z Cov�d Aşı B�r�m� ve H�zmetler�

5 MAYIS EBE VE HEMŞİRELER GÜNÜ
SEMPOZYUMU

 
Hastanemizin her yıl düzenli olarak planladığı

ebe ve  hemşireler günü etkinlikleri 
 kapsamında  planlanan  “Değişimler ve

Gelişimler” temalı Hemşireler Günü
Sempozyumu pandemini gölgesinde bile olsa

yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
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ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

E-BÜLTEN
GÜZ DÖNEMİ/2021

2.SAYI

BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN/Başhek�m

 

EDİTÖR
Kadr�ye KIZILTEPE/Sağlık Bakım H�zmetler� Müdürü

HAZIRLAYANLAR
F�l�z ÖZKOÇAK TUNA

Nuray DİVLEK
Özlem CEBECİ

Fotoğraflar: Eren BAHAR

web:www.ezh.gov.tr
e-posta:eg�t�m.ezh@gma�l.com

Tel:0312 5674700/4760
 

etl�kzubeydehan�m
 

Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Etl�k
Zübeyde Hanım

Etl�k Zübeyde Hanım
 



Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tarafından

yayınlanan e-bülten kurumun sunduğu hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmaktadır.

Kurumlarımızda sunulan sağlık, eğitim ve akademik faaliyetlerinin geniş kitleler  ile 

 paylaşılması, diğer kurumlarımız  için  örnek  teşkil  edecektir. 

Pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımızın özverili

çalışmalarını ortaya koyan e-bültenin ikinci sayısının okuyuculara faydalı olacağına

inanıyor ve katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.                                          

Saygılarımla.

                                                 Doç. Dr. Zülfikar AKELMA

İl Sağlık Müdürü 

Doç. Dr. Zülfikar AKELMA'nın
Mesajı
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Başhekim 

Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN'ün Mesajı
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Çok Değerli Okuyucularımız;

Etlik Zübeyde Hanım ailesi olarak  2021 yılı  "e-bülten" imizin 2. sayısını sizlere

sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Özellikle pandemi döneminde bir çok hizmete erişim ve ulaşılabilirlik anlamında

önemli kazanımlar sağladığımız, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edindiğimiz ve 

 çalışmalarımızı her geçen gün bir adım daha ileriye taşıdığımız bu dönemde sizlere

faydalı olabilecek rehber niteliğindeki e-bültenimizin 2. sayısını keyifle okumanızı

diler;

Yeni hizmetlerimizle birlikte diğer bültenlerimizde tekrar buluşmayı temenni ederim.

Saygılarımla.

                                                     Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN



Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye KIZILTEPE'nin Mesajı

4
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Değerli Okuyucularımız;

Hastanemizde hemşirelik ve ebelik hizmetlerini güçlendirmeye yönelik  hazırlamış olduğumuz

“e-bülten” imizin 2. sayısını sizlere sunuyor olmanın gururunu yaşamaktayız.

Pandemi döneminde yoğun iş temposuna rağmen sunulan hizmetin kalitesinden, profesyonel

meslek ruhundan ödün vermeyen bizler, mesleğimizi daha ileriye taşıyabilmek ve kadın doğum

ailesi olarak her meslek grubu adına önemli hizmetler sunmayı amaç edinmekteyiz. 

İçinde bulunduğumuz yoğun çalışma temposundan biraz olsun fırsat bulduğunuzda keyifle

okuyabileceğiniz bu bültenlerin sizlerin desteği ve katkıları ile daha da gelişeceğine ve

büyüyeceğine inanıyor, her bülteni farklı bir heyecanla sizlere sunmanın onurunu duyarak diğer

bültenlerde tekrar buluşabilmek dileği ile,

Saygılarımı sunuyorum.

                                                                     Kadriye KIZILTEPE

 



 

                

      

 

Cov�d-19 pandem� dönem�nde b�reysel

ve sosyal �zolasyonu desteklemek

amacıyla ülkem�zde her türlü eğ�t�m

süreçler�ne geç�c� olarak ara ver�lm�ş

olup, b�r çok kurumda alternat�f eğ�t�m

yöntemler� �le eğ�t�mler

gerçekleşt�r�lmeye başlanmıştır. 
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"ONLINE  YENİDOĞAN
YOĞUN  BAKIM

HEMŞİREL İĞ İ  KURSU "

"Türkiye Geneli İyi Klinik Uygulama/

Eğitim Örneği" 

"Türkiye Geneli İyi Klinik

Uygulama/Eğitim Örneği" 
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"İyi Klinik Uygulama/Eğitim Örneği"
Bu süreçte Etl�k Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları

Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� uzaktan eğ�t�m� etk�n ve

ver�ml� kullanan kurumlar arasında �lk sıralarda yer�n�

almıştır. 

2020- 2021 eğ�t�m yılı b�zler �ç�nde pandem� �le

b�rl�kte yen� tecrübe ve deney�mler� beraber�nde

get�rm�şt�r.

 

 

"Türkiye Geneli İyi Klinik
Uygulama/Eğitim Örneği" 

Pandem� dönem�, b�r çok  eğ�t�m �ht�yacını �ç�ne

alan şekl�yle meslek gruplarına, gebelere, er�ş�m

sağladığımız, b�zlerden h�zmet alan b�rçok

hastamıza, ebeveynler�m�ze kurum olarak öncü

olduğumuz b�rçok eğ�t�m projeler�n� hayata

geç�rmem�z� sağlamıştır.

Özell�kle; spes�f�k alanlarda çalışan sağlık

personel�n�n her türlü eğ�t�m �ht�yacı, deney�ml�

personeller�m�z�n özver�l� çalışmaları ve kurduğumuz

onl�ne platform �le ver�ml� şek�lde

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

"Online Yenidoğan Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu"



"Online Yenidoğan Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu"
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Bu dönem�n öneml� eğ�t�mler�nden b�r� olan ve 

 "Sert�f�kalı Alan Yönetmel�ğ�" şartlarını taşıyarak

Bakanlığımızın Türk�ye genel�ne örnek uygulama

olarak sunduğu "Yen�doğan Yoğun Bakım

Hemş�rel�ğ� Sert�f�ka Kursu (Onl�ne)" kurumumuz ve

hemş�reler�m�z adına sağladığımız öneml� b�r

kazanım olmuştur.

Kurumumuzda yapılan çalıştay sonrası

Bakanlığımızında onay verd�ğ�, p�lot

uygulama olarak başlatılan 

 “ Onl�ne Yen�doğan Yoğun Bakım

Hemş�rel�ğ�” programı 5 haftalık sürede

gen�ş ve alanında uzman eğ�t�mc�

kadromuz �le �lk�n� 01.02.2021 -

12.03.2021, �k�nc�s�n� �se 05.04.2021 -

07.05.2021 tar�hler� arasında 

 gerçekleşt�rerek b�r çok yen�doğan

yoğun bakım hemş�rem�ze sert�f�ka alma

olanağı sunmuştur.

"Online Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu"

 



Büyük emekler sonucunda gerçekleşt�r�len sert�f�ka

programına başhek�m�m�z  Prof Dr. Yaprak ÜSTÜN, 

 Sağlık Bakım H�zmetler� Müdürü Kadr�ye KIZILTEPE,

Yen�doğan Yoğun Bakım Eğ�t�m Görevl�ler�nden Prof. Dr.

N�hal DEMİREL  başta olmak üzere b�r çok eğ�t�mc�m�z ve

eğ�t�m hemş�rel�ğ� b�r�m� büyük b�r özver� ve destek �le bu

programın  başarı  b�r şek�lde gerçekleşmes�n� sağlamıştır.
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"Online Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu"

 

"Online Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu"

 

B�r çok eğ�t�m merkez� olan kuruma, örnek olan

sert�f�kalı eğ�t�m programımız, yönet�m�n ve

eğ�t�mc�ler�m�z�n desteğ� �le  Eylül ayında da b�r

çok yen�doğan hemş�rem�z� ser�f�kalandırmaya

ve alanında uzman n�tel�kl�  personel

yet�şt�rmeye  devam edecekt�r.



 

 
 

 
Anne ve bebeğe değ�l tüm topluma

yansıması bakımından övgüye değer,

oldukça anlamlı b�r uygulama olan

emz�rmey� desteklemek, emz�rmen�n

korunması ve özend�r�lmes�n� sağlamak,

bebek dostu hastane ünvanına sah�p

kurumlar �ç�n olmazsa olmaz eğ�t�mler�n

başında gelmekted�r.
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ANNE  SÜTÜ  VE  EMZİRME
DANIŞMANLIĞ I  EĞİT İM İ

"ONLINE "

"Bebek Dostu Hastane" 

"Emzirme Danışmanlığı Eğitim Modeli"

"Etlik Zübeyde Hanım"

"Emzirme Danışmanlığı

Eğitim Örneği"



Türk�ye'n�n "Bebek Dostu Hastane" ünvanına

sah�p, öneml� kadın doğum ve eğ�t�m

merkezler�nden b�r olan Etl�k Zübeyde Hanım

Kadın Hastalıkları Eğ�t�m ve Araştırma

Hastanes� olarak "Anne Sütü ve Emz�rme

Danışmanlığı Eğ�t�mler�n�" oldukça önems�yoruz. 
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"Emzirme Danışmanlığı

Eğitim Örneği"

"Emzirme Danışmanlığı

Eğitim Örneği"

Anne sütü �le beslenmedek� sorunları en

aza �nd�rmek ve tüm yen�doğanların bu

muc�zev� bes�nle beslenmes�ne katkı

sağlamak adına üç gün süren ve

katılımcılara �nterakt�f katılma �mkânı

tanıyan “Onl�ne Anne Sütü ve Emz�rme

Danışmanlığı Eğ�t�m�” hastanem�zde

çalışan ebe, hemş�re ve hek�mler�m�z�n

yoğun katılımıyla pandem� sürec�nde  2

kez gerçekleşt�r�lm�şt�r.                   
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Eğ�t�m� başarıyla tamamlayan, anne sütü

ve emz�rme konusunda eğ�t�lm�ş olan sağlık

profesyoneller�m�ze sert�f�kaları ver�lm�şt�r.

Yoğun b�r katılım taleb� olan eğ�t�m

programında öncel�kle kuruma yen�

başlayan as�stan, ebe ve hemş�reler�m�z�n

katılımı ve sert�f�kalandırılması

sağlanmıştır.

"Emzirme Danışmanlığı

Eğitim Örneği"

 

 

Kurumumuzun pandem�n�n başından �t�baren

başarılı ve etk�n yönett�ğ� uzaktan eğ�t�m (Zoom)

s�stem� �le teor�k ve uygulamalı eğ�t�mler onl�ne

olarak planlanmış ve gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ayrıca

Sağlık Bakanlığı standartları gereğ� yapılması

gereken ön test ve son test �se sosyal �zolasyonu

sağlamak adına d�j�tal ortama taşınmıştır. 

"Emzirme Danışmanlığı

Eğitim Örneği"



 

 

 

Pandem�n�n yüz yüze eğ�t�mler� sekteye uğrattığı buna

karşılık kurumumuza atanan ebe ve hemş�re sayılarının da

b�r o kadar arttığı bu dönemde ebel�k ve hemş�rel�k

h�zmetler�n� güçlend�rmeye, sağlık profesyoneller�n�n

farkındalığını arttırmaya yönel�k planlanan “BAHAR

SEMİNERLER” � adı ver�len eğ�t�m projem�z Başhek�m�m�z

Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN' ün desteğ� ve Sağlık Bakım

H�zmetler� Müdürü Kadr�ye KIZILTEPE' n�n öncülüğünde

planlanmış ve gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ

"Ebelik ve Hemşirelik Hizmetlerini
Güçlendirmeye Yönelik"

Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ



Eğ�t�m programında, Sağlık B�l�mler�
Fakülteler�nde faal�yet gösteren
akadem�syenler �le sahada akt�f
çalışan sağlık profesyoneller�n� ortak
b�r platformda buluşturma �mkanı
sağlayarak pandem� dönem�nde
özell�kle mesleğe yen� başlayan ebe
ve hemş�reler�m�z �ç�n meslek� gel�ş�m
�mkanı sunulmuştur.

 

GÜZ DÖNEMİ/  2021SAYI  02

9

Duyuru kısmında hastanem�z sosyal medya
hesaplarının akt�f kullanıldığı; hastane
dışından da yoğun �lg� ve katılımın
sağlandığı eğ�t�mler, hem onl�ne hem de
pandem� önlemler� gereğ� sınırlı sayıda
katılımcının katıldığı h�br�t eğ�t�m model� �le
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ

Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ



  Bahar sem�nerler�ne yönel�k ger�
b�ld�r�mler�nde olumlu olduğu

eğ�t�mler�m�z bu süreçte devamlılılığı
sağlanacak olan eğ�t�mler�n başında
gelmekte olup, Eylül ayı �t�bar� �le

eğ�t�m �ht�yaçları doğrultusunda Sağlık
Bakım H�zmetler�'n�n desteğ� ve eğ�t�m

hemş�rel�ğ�n�n planlamaları
doğrultusunda devam edecek ve b�r
çok kuruma örnek n�tel�kte olacaktır.
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    Planlanan eğ�t�mler�n �lk� hastane Başhek�m� Prof. Dr.

Yaprak Üstün’ün “Anne Ölümler� Olgularından Çıkarılacak

Dersler“  konulu eğ�t�m� �le 12 N�san 2021 tar�h�nde

başlamıştır. Toplam 12 akadem�syen�n sunumunu

gerçekleşt�rd�ğ� sem�nerler her hafta düzenl� b�r şek�lde

planlanmış olup her eğ�t�m sonunda moderatörler�nde

katkı sağladığı soru cevapların olduğu platformla

desteklenen eğ�t�mler  23 Haz�ran 2021 tar�h�ne kadar

devam etm�şt�r.

Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ

Etlik Zübeyde Hanım

BAHAR SEMİNERLERİ



GESTASYONEL  DİYABET
OKULU

 

 

Gebel�k dönem�nde �lk kez ortaya çıkan şeker

hastalığı olarak b�l�nen “Gestasyonel D�yabet”

tanısı alan gebeler�m�z�n Cov�d-19 Pandem�s�

�le b�rl�kte �ht�yaçları olan tedav�ler�, tak�pler�

ve eğ�t�mler�n�n yapılması amacıyla

“Gestasyonel D�yabet Okulu” onl�ne ortama

taşınmıştır. 
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"Yüksek Risk Grubu Gebelere Yönelik
Yeni Bir Online Eğitim Modeli"

GESTASYONEL  DİYABET
OKULU



 

 

Uzaktan eğ�t�m�n avantajlarını yakalayan kurumumuzun

kararlılıkla planladığı ve yürüttüğü, d�yabet tedav�s�nde

öneml� yere sah�p olan d�yabet eğ�t�m�, beslenmey� ve

egzers�z programlarını �ç�ne alan “Gestasyonel

D�yabet Okulu” �le gen�ş k�tleye ulaşılmıştır. Bu süreçte

toplam 3 kez planlanan eğ�t�mler �le toplam GDM

tanısı alan 55 gebeye ulaşılmıştır. Eğ�t�mler sayes�nde

gebeler�m�z�n Cov�d-19 pandem�s�nden olumsuz

etk�lenmes�n�n de önüne geç�lm�şt�r.
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Pandem�n�n başlaması �le b�rl�kte planladığımız onl�ne

eğ�t�mler�n başında gelen "Gestasyonel D�yabet Okulu"

eğ�t�mler�, alanında uzman per�natoloj� ek�b�, dah�l�ye

doktorlarımız, d�yet�syenler�m�z ve f�zyoterap�stler�m�zden

oluşan eğ�t�m kadrosu �le 3 gün boyunca onl�ne ortamda

�nterakt�f olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

GESTASYONEL  DİYABET
OKULU

GESTASYONEL  DİYABET
OKULU



 

 

Cov�d-19 pandem�s� sürec�nde uygulama alanına

çıkamayan ebel�k öğrenc�ler�n�n öğrenme

yaşantılarına ve meslek� becer�ler�ne olumlu yönde

katkı sağlaması amacıyla SBÜ Gülhane Sağlık

B�l�mler� Fakültes� Ebel�k Bölümü �şb�rl�ğ� �le

başlatmış olduğumuz “S�mülasyon Eşl�ğ�nde Sanal

Sınıf Akadem�s�” eğ�t�m projem�z�n �k�nc�s�, Yozgat

Bozok Ün�vers�tes� Ebel�k Bölümü öğrenc�ler�n�n

yoğun katılımı �le 04/03/2021-01/04/2021

tar�hler� arasında gerçekleşt�.

S İMÜLASYON  EŞL İĞ İNDE
SANAL  S IN IF
AKADEMİS İ -2

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...
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"Ebelik Öğrencileri İçin..."



 

 

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...

 

 
 

 

Proje kapsamında hastanem�z üstlenm�ş olduğu

m�syon dah�l�nde,  �lk eğ�t�mde olduğu g�b� 2.

eğ�t�me de büyük b�r �lg� �le katılan ebel�k

fakültes� öğrenc�ler�n�n b�lg�, deney�m ve

tecrübeler�n paylaşımı �le ebel�k mesleğ�n�n

gel�ş�m�ne öneml� ölçüde kılavuzluk ed�lm�şt�r.
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Toplam 5 hafta 5 ana başlık olacak şek�lde

planlanan eğ�t�mler Başhek�m Prof. Dr. Yaprak

Üstün, Sağlık Bakım H�zmetler� Müdürü Kadr�ye

Kızıltepe, Gülhane Ebel�k Bölüm Başkanı Doç. Dr.

Nazan Karahan ve Bozok Ün�vers�tes� Sağlık

B�l�mler� Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Sev�nç Polat'ın

açılış konuşmaları �le başlamıştır. İlk ders,  Doç. Dr.

S�nan Karaden�z tarafından “Doğum Yönet�m�”

başlığı altında yoğun katılımla onl�ne ortamda ve

s�mülasyon eşl�ğ�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Sanal Sınıf Akademisi Heyecanı
Devam Ediyor...



 

 

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...

 

 
 

 

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...
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Eğ�t�mlere destek veren eğ�t�mc�ler�m�z

tarafından müfredatın gen�şlet�ld�ğ�

akadem�n�n 2. eğ�t�m�nde, senaryolar

eşl�ğ�nde çek�len gerçeğe uygun

senaryolar �le bütünleşm�ş kl�n�k ortamı

yansıtan v�deolar öneml� tecrübeler�n ve

b�lg� paylaşımlarının aktarılmasını sağladı.

5 hafta süren eğ�t�m programında

uygulama ve senaryolar eşl�ğ�nde

aktarılan eğ�t�mler�n  son  eğ�t�m�nde

Doç. Dr. Nazan Karahan ve Gülhane

Ebel�k Bölümü öğret�m görevl�ler�n�n 

 sunduğu "S�mülasyon Eşl�ğ�nde Drama

Eğ�t�m�" büyük b�r �lg� ve yoğun b�r

katılım �le �zlend�. 



 

 

 
 

 

2020-2021 Eğ�t�m ve Öğret�m yılında devam

ett�rmey� planladığımız "Sanal Sınıf Akadem�s�"

eğ�t�m projes� �le farklı �llerde öğren�m gören

ebel�k öğrenc�ler�n� hastanem�z�n profosyonel

eğ�t�m kadrosu �le buluşturup b�lg�, deney�m ve

tecrübe paylaşımı �le ebel�k mesleğ�n�n gel�ş�m�ne

kılavuzluk etmek �lerleyen dönemlerdek� en büyük

amaçlarımız arasında yer almaktadır.
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Hastane yönet�m�m�z�n ve Gülhane Ebel�k

Fakültes�n�n mesleğe verm�ş olduğu büyük

destek �le b�rl�kte 3. eğ�t�m�m�z� "Selçuk

Ün�vers�tes� Ebel�k Bölümü" �le 2021 yılı Ek�m

ayı �çer�s�nde gerçekleşt�rmek üzere  �çer�ğ�

gen�şlet�lm�ş eğ�t�m müfredatı �le

planlamalarımız tüm hızıyla devam

edecekt�r.

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...

 

 
 

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı Devam Ediyor...

 

 
 



  

5  MAYIS
EBE  VE  HEMŞİRELER  GÜNÜ
SEMPOZYUMU
 

"Ebe ve Hemşireler Günü
Sempozyumu"

 

 
 

" D e ğ i ş i m l e r  v e  G e l i ş i m l e r "
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     Hemş�reler günü etk�nl�ğ� kapsamında

sağlık ordumuzun vazgeç�lmezler� olan ebe

ve hemş�reler�m�ze yönel�k planlanan ve

gerçekleşt�r�len “Değ�ş�mler ve Gel�ş�mler”

temalı Ebe ve Hemş�reler Günü Sempozyumu

Hastane Başhek�m� Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN

ve Sağlık Bakım H�zmetler� Müdürü Kadr�ye

KIZILTEPE’ n�n açılış konuşmasıyla başladı.

" M e s l e k l e r e  D e ğ e r  K a t a n l a r "



 

 

"Ebe ve Hemşireler Günü
Sempozyumu"

 

 
 

"Ebe ve Hemşireler Günü
Sempozyumu"
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“Mesleklere Değer Katanlar” başlığı altında

Atılım Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes�

Kurucu Dekanı Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU ve

Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Gülhane Sağlık

B�l�mler� Fakültes� Ebel�k Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nazan KARAHAN ’ ın etk�ley�c�

sunumlarının yer aldığı programa yoğun �lg�

ve katılım sağlandı. 

 

Program akışı �çer�s�nde "Meslek�

Deney�mler�n ve D�lekler�n Aktarımı"

bölümünde; Meslektek� 30. Yılım d�yen

hastane çalışanlarımızdan Ac�l Serv�s sorumlu

hemş�res� Badegül MALATYA ve Meslektek� 3.

Ayım d�yen Yen�doğan Yoğun Bakım

hemş�res� Özge CAN’ ın konuşmalarına yer

ver�ld�.



 

"Sağlıkçılardan
Geleceğe Nefes..."

 

"Ebe ve Hemşireler Günü
Sempozyumu"
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 Mesleğ�ne ömrünü verm�ş ve sayısız anı
b�r�kt�rm�ş ebe – hemş�reler�m�z�n, mesleğe
yen� başlamış genç meslektaşlarına yol
göster�c� olmasını �sted�kler� an(ı) larını
paylaştıkları “EN DEĞERLİ AN(I)LAR”
YARIŞMASI ’ nda b�r�nc� olan per�natoloj�
yoğun bakım hemş�reler�nden Ebe Meral
AVŞAR anısını sözel olarak anlatma �mkânı
buldu. Hastane Başhek�m� Prof. Dr. Yaprak
ÜSTÜN ’ ün konuşmacılara teşekkür belges�
takd�m ett�ğ� onl�ne sempozyum pandem�n�n
gölges�nde olmasına rağmen yoğun ve
coşkulu b�r katılım �le sona erd�.

 

28 N�san 2021 tar�h�nde �se y�ne
ebeler gününe özel hastane
bahçem�zde "Sağlıkçılardan
Geleceğe Nefes" sloganı �le
hastane yönet�m�m�z�n
öncülüğünde cov�d önlemler�
gereğ� sınırlı sayıda ebe ve
hemş�reler�m�z�n katılım sağladığı
f�dan d�k�m� gerçekleşt�r�ld�.

 



"TÜP  BEBEK  HİZMETLER İ "
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Tüp Bebek Kliniği Fiziki
Şartları
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" H a s t a l a r ı m ı z  İ ç i n  T a n ı t ı m
K ö ş e m i z "  

Tüp Bebek Kl�n�ğ�  hastanem�z�n  A blok 1. Katında

bulunmaktadır.  Kl�n�ğ�m�zde 2 amel�yathane,               

1 uyandırma odası, 1 konsey odası, 1 sperm verme

odası, 1 ultrason odası ve hasta bekleme solonu

bulunmaktadır. Tüp Bebek ek�b� mesul müdür,               

1  kl�n�k şef�, 4 kadın doğum doktoru, 3 embr�yoloj�

ve h�stoloj�  uzmanı,  1 üroloj� uzmanı, 1 anestez�

uzmanı,  4 hemş�re,  3 b�yolog,  1 laborant, 1 hasta

karşılama personel�, 1 sekreter ve 3 tem�zl�k

personel�nden oluşmaktadır.



Tüp bebek tedav�s�; kadın üreme
hücres� olan yumurtaların ve erkek
üreme hücres� olan spermler�n vücut
dışında Laboratuvar ortamında b�r

araya get�r�lerek sun� olarak
döllenmen�n sağlandığı, akab�ndek�
3-5 günlük süreçte oluşan embr�yonun  
hastanın rahm�ne transfer� yapılarak
gebel�k oluşturulması amacıyla tak�p

ed�len süreçt�r.

Tüp Bebek Nedir?

 

 
 

 

Tüp bebek için kimler
başvurabilir?
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Tüpler� kapalı olanlar

3 kez aşılama tedav�s� yapılıp başarısız olanlar 

İler� yaş grubundak� kadınlar 

Yumurta sayısındak� yeters�zl�k durumundak�

kadınlar 

Sperm sayısı �ler� derecede az veya h�ç

olmayan erkekler 

Hormon bozukluğu bulunanlar 

B�l�nen genet�k nedenden dolayı gebel�k kaybı

yaşayanlar 

 



Yumurtaların uyarılması
Yumurtaların olgunlaştırılması
Yumurtaların toplanması (OPU)  -
sperm�n elde ed�lmes� (ejakulat
veya amel�yat)
Döllenme (Fert�l�zasyon)
Embr�yo transfer�
Gebel�k test� 

 

Tüp bebek aşamaları nelerdir ?

 

 
 

 

İşlemler...
 

 
 

Hasta adet�n 2. günü Tüp Bebek pol�kl�n�ğ�ne

başvurması hal�nde  doktor ve hemş�re

tarafınca  karşılanır. 

Usg bakılarak hormon kanları �sten�r. Dah�l�ye

ve Anestez� doktorlarına konsültasyon �sten�r.

Gebel�ğe engel b�r durum olup olmadığı

araştırılır. Eş�nden sperm�yoğram örneğ� �sten�r.

Konsey formu doldurularak konsey �ç�n serv�se

yönlend�r�l�r. 

Konsey �ç�n serv�s�m�ze başvuran hasta; hasta

karşılama personel�, sekreter ve hemş�re

tarafınca karşılanır. Evrakları tesl�m alınarak

düzenlen�r. Konseye sunulur.
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İşlemler...
 

 
 

 

İşlemler...

Tüp bebek dosyası ve raporu hazırlanır. Serv�s

hemş�res� hastaya randevu günü yapması

gerekenler ve tedav� protokolündek� �laçlarını,

�ğneler�n� nasıl  kullanması konusunda detaylı

b�lg� ver�r. İlk dozları hemş�re eşl�ğ�nde uygulanır

ve hastaya öğret�l�r. Formları tesl�m ed�lerek

ultrasonograf� yapılacağı gün gelmes� söylen�r.

Ultrasonograf�  günü �se yumurta boyutları

ölçümü yapılarak hormon kanları �sten�r. 
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Tüm tüp bebek hastalarımızı

değerlend�rmek üzere hafta �ç� her gün

13.30’da kl�n�k şef�, kadın doğum

doktorları, embr�yoloj� uzmanı ve hemş�re

eşl�ğ�nde kurulda hastalar

değerlend�r�l�r. Değerlend�rme

sonucunda hastaya rah�m �ç�n�

değerlend�rmek �ç�n (of�s H/S) randevusu  

planlanır ve tüp bebek tedav� protokolü

bel�rlen�r. 

     



 

OPU İşlemleri...
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 Kl�n�k konsey�nde sonuçlar tekrar
değerlend�r�l�r. Yumurtalar gerekl� büyüklüğe
ulaştığında �se çatlatma �ğnes� ver�lerek
yumurta toplama günü planlanır.
Tüp bebek hemş�res� tarafından gerekl�
�laçları ve saat� hakkında  b�lg�lend�rme ve
amel�yat önces� yapılması gerekenler
anlatılır. Hastaya planlanan yumurta
toplama gününe eş� �le b�rl�kte gelmes�
söylen�r. 
OPU günü hastanem�ze yatışı gerçekleşt�r�l�r.
İşlem saat� geld�ğ�nde �se genel anestez�
altında uyutularak doktor, hemş�re ve
anestez� ek�b� �le yumurta toplama �şlem�
gerçekleş�r.

OPU İşlemleri...
 

 
 

 Toplanan yumurtalar aynı anda
embr�yoloj� laboratuvarına tesl�m ed�lerek
m�kroskop altında sayımı yapılır.
İşlem sonrası hasta sedye �le karşı d�nlenme
odasına alınarak yaklaşık �k� saat hemş�re
tarafından tak�p ed�l�r. Aynı gün eş�nden
serv�ste sperm verme odasında sperm
vermes� �sten�r.
Sperm sayısı az olan ya da h�ç olmayan
hastalarda �se üroloj� doktoru ve hemş�re
eşl�ğ�nde amel�yatla test�slerden parça
alınarak sperm aranır.



 

Embriyo Transferi...
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 Toplanan yumurta hücreler� ve alınan sperm
örnekler� laboratuvar ek�b� tarafından m�kro
enjeks�yon �şlem� �ç�n hazırlanır. Akab�nde sun�
dölleme �şlem� gerçekleşt�r�l�r. Gün gün gel�şmes�
tak�p ed�lerek uygun �nkubatörlere yerleşt�r�l�r. 
 3-5 günün sonunda, kal�tel� embr�yo oluşmasının
ardından rah�me transfer �şlem�ne geç�l�r.
 Embr�yo transfer� kolay b�r �şlemd�r. Hastanın
�drara sıkışık olması yeterl�d�r. Amel�yathane
ortamında embr�yo transfer� gerçekleşt�r�l�r.
Gerekl� b�lg�lend�rme yapılarak gebel�k test� �ç�n
geleceğ� tar�h�n de yazılı olduğu b�lg�lend�rme
broşürü  ver�l�r. Daha sonra  hasta odasına
alınarak yatağında tak�p ed�l�r.

Embriyo Transferi...
 

 
 

Gerekl� �st�rahat ve tedav�s� sağlanır. B�r
gün sonrası hastanem�zden taburcu ed�l�r. 
 Rah�m �ç�ne embr�yo transfer�nden 14 gün
sonra gebel�k test� �ç�n kan alınır, sonucu
konseyde açıklanır. Sonuç poz�t�f olan
hastada kalp atımına kadar tak�p ed�l�r. 
 Tüm gebe hastalarımız tüp bebek
hemş�res� tarafından aylık olarak telefon �le
aranarak gebel�k durumları tak�p ed�l�p
s�steme kayıt ed�lmekted�r. 



"AŞ I  HİZMETLER İ  B İR İMİ "

GÜZ DÖNEMİ/2021SAYI  02

32

" H a s t a l a r ı m ı z  İ ç i n  T a n ı t ı m
K ö ş e m i z "  

Etlik Zübeyde Hanım 

"Aşı Hizmetleri"

Ülkem�zde 2020 yılının Mart ayında �lk
Cov�d-19 vakası görülmes� �le Sağlık
Bakanlığı’nın bel�rtt�ğ� standartlarda
önlemler�n� alan ve Cov�d-19 şüphes�yle
gelen hastalar �le d�ğer hastaların
temasını en aza �nd�rmeye gayret eden
T.C Etl�k Zübeyde Hanım Eğ�t�m ve
Araştırma Hastanes� ve çalışanları
olarak bu öngörülemez v�rüs �ç�n büyük
b�r çaba sarf ed�ld�.



 

Etlik Zübeyde Hanım 

"Aşı Hizmetleri"

Aşılama çalışmalarının başlamasıyla Etl�k
Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğ�t�m ve
Araştırma Hastanes� olarak 2021 Ocak ayı
�t�bar�yle Cov�t-19 aşı uygulamalarına
başlandı. İlk olarak sağlık çalışanlarının
aşılanmasının ardından r�sk grubuna göre
öncel�kl� hastalarımızın aşıları uygulandı. İlk
etapta MHRS ve e-nabız üzer�nden randevu
oluşturan hastalarla başlayan aşılamamız,

daha fazla k�tleye ulaşab�lmek amacıyla
randevusuz başvuru sah�pler�ne de
uygulandı.  

Etlik Zübeyde Hanım 

"Aşı Hizmetleri"
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Aşılamanın başladığı 2021 Ocak-2021

Temmuz �t�bar� �le hastanem�zde 24.041 k�ş�

aşılandı. Aşı uygulaması yaptığımız süre

�ç�nde, COVID-19 aşı uygulamalarında

c�dd� yan etk�lere rastlanmadı. Aşılama

sonrasında görülen yan etk�ler sıklıkla haf�f

oldu.
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Etlik Zübeyde Hanım 

"Aşı Hizmetleri"

Etl�k Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğ�t�m
Araştırma Hastanes� olarak aşıyla �lg�l� en çok
merak ed�len konu gebeler�m�z ve emz�ren
anneler�m�z�n aşılanması �d�. Bununla �lg�l�
hastanem�z bünyes�nde on-l�ne sem�nerler
ver�ld�. 
Hastanem�z Başhek�m� Prof. Dr Yaprak Üstün
konuyla alakalı detaylı b�lg�lend�rmeler� basın
aracılığıyla yaptı. 
Ayrıca pol�kl�n�ğ�m�z g�r�ş�nde açılan “Aşı
Standı” �le aşılama konusunda halkımıza b�lg�
ver�lmeye devam ed�lmekted�r. 

Etlik Zübeyde Hanım 

"Aşı Hizmetleri"
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Hastanem�zde 08:00_ 24:00 saatler�

arasında, randevulu-randevusuz, Sağlık

Bakanlığı’nın bel�rled�ğ� öncel�kl� grup

sıralamasına uygun olarak aşılamamız

devam etmekted�r.



"B İZDEN  GÖRÜNTÜLER "
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" E t l i k  Z ü b e y d e  H a n ı m "

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

BİRİM SORUMLULARIMIZ



ERKEN GEBELİK KLİNİĞİ

LOHUSA  KLİNİĞİ

KARMA SERVİS

36



JİNEKOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ

RİSKLİ GEBELİK KLİNİĞİ

DOĞUM SALONU

37



ACİL SERVİS

PERİNATOLOJİ YOĞUN BAKIM

SEZARYEN KLİNİĞİ

38


