Prof. Erenus;

“Bilimsel paylaﬂ›m için”

Prof. Dr. Tevfik Ako¤lu’nun “Hastane Toplant›lar›” kapsam›nda verdi¤i “Kök Hücre” konulu konferans›
ö¤retim üyeleri ve genç hekimlerimiz izlediler.

Prof. Dr. Tevfik Ako¤lu

“Kök hücre”yi anlatt›
ekanl›¤›m›zca
düzenlenen
Hastane Toplant›lar›n›n ilki 24 May›s 2007 Perﬂembe günü yap›ld›. Bu toplanProf. Dr. Tevfik Ako¤lu
t›da fakültemiz emekli
ö¤retim üyesi, Prof. Dr. Tevfik Ako¤lu kök
hücreyi anlatt›.
Prof. Ako¤lu, konferans›nda kök hücrenin t›p literatürüne girdi¤i dönemden baﬂla-
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yarak günümüze kadar yap›lan çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verdi. Prof. Ako¤lu, kök hücre çal›ﬂmalar›n›n t›pta çok farkl› ve insan
sa¤l›¤› aç›s›ndan s›n›rs›z umutlar içeren bir
döneme geçiﬂin yolunu açabilece¤ini belirtti.
Prof. Ako¤lu’nun konuﬂmas› ö¤retim
üyelerimiz ve genç hekimlerimiz taraf›ndan
ilgiyle izlendi.
May›s ay›nda gerçekleﬂtirilen bir baﬂka
t›p toplant›s› “mortalite” baﬂl›¤› alt›nda 15
May›s’ta yap›lm›ﬂt›.

Önümüzdeki dönemde de sürecek olan t›p toplant›lar› ile ilgili olarak Dekan›m›z Prof. Dr. Mithat
Erenus flu de¤erlendirmeyi yapt›:
“May›s ay›ndan itibaren programa ald›¤›m›z bu
toplant›lar›, bilimsel verileri paylaflaca¤›m›z bir alan
olarak görüyoruz. Günlük çal›flmalar›m›z yan›nda kurumsal özelli¤imize uygun bir bilgi al›flverifli sa¤laman›n gereklili¤ine inan›yoruz. Her iki toplant›n›n da
olumlu katk›lar› olaca¤›n› umuyoruz. Mortalite toplant›lar›nda ayn› zamanda kurum olarak kendimizi irdeleme f›rsat› bulaca¤›z. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda mortalite toplant›lar›na bütün branfllardan arkadafllar›m›z›n kat›lmalar› önem tafl›yor. Her arkadafl›m›z›n kendi
uzmanl›k dal›ndan olaya yaklaflarak de¤erlendirme
yapmas› uygulamaya dönük yeni görüfller oluflmas›na
katk› sa¤layabilir. Paylafl›lan görüfller, yeni olaylarda
uygulamaya dönük geliflmelere zemin haz›rlayabilir.
Bu nedenle bütün meslektafllar›m›z›n kat›lmalar›n›
önemli say›yor, kat›lanlara teflekkür ediyoruz.”

Mortalite Toplant›s›

Konferans-2 / 5 Haziran’da
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Hastane
Konferanslar›’n›n ikincisi 5 Haziran 2007 Sal› günü
yap›lacak. Bu toplant›da Doç. Dr. Önder Ergönül,
“Kene ile bulaflan hastal›klar – K›r›m Kongo Kanamal›
Atefli” konusunda bilgi verecek. Toplant› MÜ Hastanesi
Konferans Salonu’nda 12:30 – 13:30 aras› yap›lacak.

7. MaSCo yap›ld›
Ü T›p Fakültesi Ö¤renci
Kongresi (Marmara Medical Student Congress - MaSCo)
16-17 May›s tarihlerinde yap›ld›.
Geleneksel bir ö¤renci etkinli¤i
olan MaSCo, bu y›l da geçmiﬂ
y›llardaki gibi tam bir ﬂenlik havas›nda geçti. MaSCo etkinlikleri kapsam›nda 1, 2 ve 3’üncü s›n›f ö¤rencilerinin çeﬂitli çal›ﬂmalar› sergilendi. Bireysel ve grup
çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra MaSCo
kapsam›nda ö¤retim üyeleri ve
di¤er s›n›f ö¤rencilerinin de il-
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MaSCo etkinliklerine kat›lanlar orta bahçemizin benzersiz ortam›nda MÜ T›pl› olman›n tad›n› ç›kard›lar. Ö¤retim
üyeleriyle ö¤renciler, e¤itimde oldu¤u gibi e¤lencede de birlikteydiler.

Prof. Dr. Ayﬂe Özer, Prof. Dr. H›z›r Kurtel ve Dr. Mehmet Akman,
“En iyi sözel sunum” ödülüne lay›k görülen ekip üyeleriyle birlikte.

giyle izledikleri konferanslar yap›ld›. MaSCo etkinliklerinin özeti, her y›l oldu¤u gibi “MaSCo
2007” kitab›nda yay›nland›.
MaSCo e¤lenceleri kapsam›nda ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler
Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi orta bahçesinde keyifli saatler geçirdiler.
Geleneksel MaSCo etkinliklerinin yedincisi, poster, araﬂt›rma, atölye çal›ﬂmas›, grup çal›ﬂmas› dallar›nda derece alanlara
ödüllerinin verildi¤i törenle sona
erdi.

Sa¤l›k Okulu bu dönem
toplant›lar› tamamland›

ekanl›¤›m›z›n Sa¤l›k Okulu ad› alt›nda düzenledi¤i ve ö¤retim y›l›
boyunca süren halk› bilgilendirme toplant›lar›n›n sonuncusu dün
yap›ld›. Son toplant›da Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Tolga Da¤l›, “‹nmemiﬂ Testis ve Sünnet”
konusunda bilgi verdi.
Sa¤l›k Okulu’nun bu dönem etkinlikleri 19 Ekim
2006’da baﬂlad› ve her ay bir toplant› olmak üzere toplam 8 toplant› gerçekleﬂtirildi. Hastanemiz Konferans
Salonu’nda yap›lan ve ilgiyle izlenen toplant›larda fakültemiz ö¤retim üyeleri 8 ayr› güncel sa¤l›k konusunda halka bilgi verdiler.
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Özel sigorta anlaﬂmas›
zel hasta kabulüne paralel olarak Hastanemizde özel sigortal›lar›n muayene ve tedavileri için yürütülen çal›ﬂmalar kapsam›nda ilk anlaﬂma Yap› Kredi Sigorta ile imzaland›. Bu anlaﬂmaya göre Yap› Kredi Sigortal› hastalar Marmara
Üniversitesi Hastanesi’nden tetkik, muayene ve
Prof. Dr. Zeynep Eti
tedavi hizmeti alabilecekler.
MÜ Hastanesi Baﬂhekimi Prof. Dr. Zeynep Eti, di¤er özel sigorta kurumlar›yla da görüﬂmelerin sürdü¤ünü ve bu görüﬂmeler sonunda yeni
anlaﬂmalar yap›labilece¤ini belirtti. Böylelikle hastanemizin özel sigortal›lara verdi¤i hizmetler yelpazesi geniﬂlemiﬂ olacak.
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Soldan sa¤a; Zakire Bilge, Yasin Demirce, Ayten Taﬂ, Ayﬂe Karabulut, Ayﬂe Küçükügöksu, Melten Saraçayd›n, Emine Çetin

Ö¤retim Üyeleri Özel
Muayene Bölümü aç›ld›
astanemizde, ö¤retim üyelerimizin ücretli poliklinik çal›ﬂmalar› için bir bölüm oluﬂturuldu. Ö¤retim üyelerimiz bu hizmeti
hastanemizin Gül Genç Ayaktan Tedavi Ünitesi yan›nda oluﬂturulan muayene odalar›nda veriyorlar.
Bu bölümde ö¤retim üyelerimiz randevulu olarak çal›ﬂ›yorlar. Randevular, gün içinde telefonla yap›lan baﬂvurular de¤erlendirilerek bölüm sekreterleri taraf›ndan düzenleniyor. Bu
bölümde muayeneler ö¤leden sonra
yap›l›yor. Bölüm görevlileri ayr›ca
ücretli hastalardan istenen tetkiklerin
kay›tlar›n› ve kan al›mlar›n› düzenliyorlar.
Ö¤retim Üyeleri Özel Muayene Bölü-
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mü gün içinde 08:00 – 18:00 aras›nda
hizmet veriyor. Bu sürenin sabahki
bölümünde randevular ve tetkikler,
ö¤leden sonra ise muayeneler gerçekleﬂiyor. Bölümde 3 muayene odas› ve
bir kan alma ünitesi bulunuyor.
Uygulamayla hem ö¤retim üyelerimiz hem hastalar›m›z aç›s›ndan rahat
bir ortam oluﬂturulmuﬂ oldu.
Bölüm çal›ﬂanlar›
Ayﬂe Küçükgöksu (Sa¤l›k Koord.)
Ayﬂe Karabulut (Servis Binas› Koord.)
Türkan ﬁengül (Kan alma hemﬂiresi)
Meltem Saraçayd›n (sekreter)
Ayten Taﬂ (sekreter)
Yasin Demirci (güvenlik)
Zakire Bilge ve Emine Çetin (personel)

Web sitemize siz de katk›da bulunun
Fakültemiz web sitesi, hem içerik hem bilgiye kolay eriﬂebilirlik aç›s›ndan ülkemizdeki fakülte siteleri aras›nda en be¤enilenlerden biri olma özelli¤i taﬂ›yor. Fakültemiz web sitesi Prof. Dr. Safiye Çavdar baﬂkanl›¤›nda, Prof. Dr. Berrak Ye¤en,
Doç. Dr. Refika Ersu, Doç. Dr. Bülent Karada¤, Ö¤r. Gör. Dr. Can Erzik, Ö¤r.
Gör. Dr. Devrim Keklik, Ö¤r. Gör. Dr. Burak Aksu, Ö¤r. Gör. Dr. Cevdet Nacar'dan oluﬂan bir ekip taraf›ndan yönetiliyor. Fakültemizin e¤itim programlar›,
araﬂt›rmaya destek kurullar› gibi genel bilgiler bu ekip taraf›ndan sürekli geliﬂtirilerek güncelleniyor. Anabilim dallar›n›n kendi sayfalar›n›n içeri¤inin zenginleﬂtirilmesi ve s›kça güncellenmesi için anabilim dallar› taraf›ndan görevlendirilmiﬂ
olan sorumlular›n düzenli katk›lar› gerekiyor. Fakültemizin vitrini olan web sayfam›z›n geliﬂmesi ve bu konuda çal›ﬂmalar›n› sürdüren ekibin motivasyonu için tüm
mensuplar›m›z›n eleﬂtiri ve katk›lar›n› bekliyoruz. http://tip.marmara.edu.tr/

Ö¤retim Üyeleri Özel Muayene
Poliklini¤i telefonlar›
0216 325 52 68 (direkt)
0216 327 10 10’dan 418 ve 718

