olmadan son sınıfta çeşitli sağlık kuruluşları
ile

EBELER NE İŞ YAPAR?

doğumdan

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programı
profesyonel

doğumda

ve

bakım

ve

gerekli

sağlamak,

normal

doğumları

bir

ebe

günleri”

seçme fırsatı bulurlar.
ÇALIŞMA ALANLARI

kendi sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın



Kamu, üniversite ve özel hastaneler

bakımını,



Aile sağlığı merkezleri



Gebe eğitim merkezleri



Anne-baba okulları



Kadın ve çocuğun yer aldığı diğer

aile

planlaması

danışmanlığını

yapmak üzere eğitilmiş kişi.

M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
öğrencilerinin

sırasında,

sonra

danışmanlığı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

olup,

Gebelik

“kariyer

organizasyonları sayesinde çalışma alanlarını

(WHO)Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ebelik
tanımı;

düzenlenen

LİSANS EĞİTİMİ VE EBELİK
Marmara

Üniversitesi’nde

ebelik

lisans

olarak yetişmeleri için eğitim ve öğretim

eğitimine 1997-1998 eğitim öğretim yılında

vermektedir

İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu
olarak başlanmış olup 2007-2008 eğitimöğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü olarak devam edilmiştir.

NEDEN EBELİK BÖLÜMÜ?
Üniversite

mezunlarının

eğitim

aldıkları

alanda iş bulma zorluğu çektiği günümüz
şartlarında “ebelik” öğrencileri daha mezun

alanlar

MEZUN PROFİLİMİZ
Ebelik

mezun

İNTERN PROGRAMI


Doğum

olduklarında aşağıdaki özellikleri kazanmış

uygun girişimde bulunma ve



Yenidoğan

olurlar.

gerektiğinde sevk edebilme becerisi.



Aile planlaması

Yenidoğanı değerlendirme ve



Üreme sağlığı

bilimlerinden edindiği temel bilgileri,

gerektiğinde resüsitasyon



Jinekoloji

ebelik ile ilişkilendirebilme becerisi.

uygulayabilme becerisi



öğrencileri

Gebelik, doğum ve doğum sonu
dönemde görülen risk durumlarında



Bölümü



Biyolojik, sosyal ve davranış

Mesleki uygulamalarını,profesyonel





ebelik değerleri ve etik ilkeleri
doğrultusunda gerçekleştirebilme

becerisi


becerisi.


Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı

Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip



Yaşam boyu öğrenme davranışı
kazanma becerisi

Birey/kadın/gebe/aile ve topluma



Sözlü ve yazılı iletişim becerileri

yönelik eğitim etkinliklerini



Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

yürütebilme becerisi.






Aile planlaması hizmetleri ve

SERTİFİKALARIMIZ


çalışması yapabilme becerisi

kullanabilme becerisi


15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem
Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA
Uygulama Sertifikası


NRP (Yenidoğan Resusitasyon
Sertifikası)

Bölüm Başakanı
Yard.Doç.Dr.Ayşe KARAKOÇ

TEMEL MESLEKİ DERSLERİMİZ

danışmanlığını gerçekleştirebilir.



Normal gebelik ve doğum

İLETİŞİM

Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri



Riskli gebelik ve doğum

Tıbbiye cad. No:47 Haydarpaşa/Kadıköy

yürütme, anne ve fetüs sağlığını



Yenidoğan

Tel :216 5506380

değerlendirme hizmetlerini



Çocuk sağlığı ve Hastalıkları

Fax:216 5506380

uygulayabilme becerisi



Halk sağlığı

www.marmara.edu.tr

Normal doğumu yönetebilme becerisi



Kadın sağlığı



Üreme sağlığı

