
	  Sayın	  Sağlık	  Bakanının	  	  ka+lımı	  ile	  yapılan	  
	  	  Kocaeli	  İl	  Sağlık	  Koordinasyon	  

Toplan+sı-‐26	  Ocak	  2014	  
Kocaeli	  Üniversitesi	  Ekibinin	  Görüş	  ve	  önerileri	  

Prof.Dr.Sezer	  Şener	  Komsuoğlu-‐Rektör	  
Prof.Dr.Şükrü	  Hatun-‐Tıp	  Fakültesi	  Dekanı	  

Prof.Dr.Nazım	  Mutlu-‐Başhekim	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi/Kocaeli	  
Üniversitesi	  Hastanesi	  

•  Tıp	  eğiVmimiz	  akredite,	  en	  son	  TUS’da	  
öğrencilerimiz	  8.inci	  sıradan	  yerleşVler	  

•  Şimdiye	  kadar	  1000	  mezun	  verdik	  
•  1304	  öğrenci,	  236	  öğreVm	  üyesi,330	  araş+rma	  
görevlisi	  

•  220	  Öğrencimize	  burs	  sağladık.	  
•  2006’dan	  beri	  Nahçıvandan	  gelen	  230	  hekim/
hemşireye	  eğiVm	  verdik.	  İran,	  Afganistan,	  
Azerbaycan’dan	  yabancı	  	  uyruklu	  asistanlarımız	  
var	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi/Kocaeli	  
Üniversitesi	  Hastanesi	  

•  2011’e	  kadar	  Sakarya	  	  Tıp	  Fakültesi	  öğrencileri	  	  
fakültemizde	  eğiVm	  gördüler.	  

•  Bu	  yıl	  Koç	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi’ne	  eğiVm	  
katkısında	  bulunduk	  

•  Bulgaristan’daki	  Türk	  öğrencileri	  yatay	  geçişle	  
kabul	  ediyoruz.	  

•  709	  yataklı	  hastanemizde	  +bbın	  bütün	  ana	  ve	  yan	  
dallarında	  yılda	  600.000	  hasta	  bakılmakta,	  35.000	  
hastaya	  yatarak	  hizmet	  verilmekte.	  



Bölgesel	  Üçüncü	  Basamak	  Sağlık	  
Kurumu	  Olarak:	  

•  İlimizdeki	  sağlık	  kurumları	  ve	  yetkilileri	  ile	  yakın	  
bir	  ileVşim	  ve	  işbirliği	  içindeyiz	  

•  Anne	  ölümlerinin	  önlenmesi	  programı	  ve	  yeni	  
doğan	  tarama	  programlarının	  	  güçlendirilmesi	  

•  Akut	  kalp	  krizinde	  24	  saat	  acil	  balonla	  müdahale	  
ve	  stent	  uygulaması	  (yılda	  250	  hasta)	  

•  Hipofiz	  cerrahisi	  ve	  aritmi	  tedavisinde	  uluslararası	  
hasta	  kabulü	  ve	  ülke	  çapında	  referans	  merkezi	  



Bölgesel	  Üçüncü	  Basamak	  Sağlık	  
Kurumu	  Olarak:	  

•  Böbrek	  Transplantasyonu	  (18	  nakil	  yapıldı)	  
•  Pediatrik	  Girişimsel	  Kardiyoloji,	  	  Yenidoğan	  ve	  
Çocuk	  Yoğun	  Bakım	  hizmetleri	  

•  Sigara,	  şişmanlık	  ve	  diyabetle	  ilgili	  ülke	  
programlarına	  akVf	  katkı	  

•  Ülkemizin	  ilk	  ayak	  	  bakım	  teknikerliği	  (Podoloji)	  
programının	  açılması	  ve	  uluslarası	  standartlarda	  
“diyabeVk	  ayak	  ünitesi”.	  



Bölgesel	  Üçüncü	  Basamak	  Sağlık	  
Kurumu	  Olarak:	  

•  Kan	  Bankamız	  Bölge	  Kan	  Bankasıdır	  
– Düzce-‐Kartal-‐	  Bursa	  	  arasında	  Aferez	  ve	  
Kan	  ışınlaması	  yapılan	  tek	  merkezdir.	  
– Yılda	  40.000	  Ünite	  Kan	  ve	  kan	  ürünü	  
işlenir	  

•  PET-‐CT	  hizmeV	  vermekteyiz	  



Yoğun	  Bakım	  yataklarımız	  

YENİDOĞAN	   18	  
KORONER	   9	  
GENEL	   8	  
ÇOCUK	   7	  
Kalp	  Damar	  Cerrahisi	   7	  
Çocuk	  Cerrahisi	   4	  
Toplam	   53	  



2014	  
•  Çocuk	  Kalp	  	  Cerrahisi	  (Şubat	  2014)	  
•  	  Erişkin	  ve	  Çocuk	  Kemik	  İliği	  Nakli	  Ünitesi	  (inşaa+	  
bitmek	  üzere)	  

•  Karaciğer	  Transplantasyonu	  (	  Haziran	  2014)	  
•  AMATEM	  (	  Kamu	  Hastaneleri	  Birliği	  ile)	  
•  Bölgesel	  Cerrahi	  EğiVm	  Simülasyon	  Merkezi	  



Yeni	  Yıldaki	  Önemli	  Sorunlar	  
• Öğrenci	  kontenjanlarında	  ve	  öğrenci	  
hareketlerinde	  kontrolsüz	  ar+ş	  
• Üniversite	  hastanelerinin	  sağlık	  sistemi	  içinde	  
yeterli	  değeri	  bulmaması	  ve	  SUT	  fiyatlarının	  
yetersizliği	  
• Üniversite	  hastanelerinde	  performans	  sisteminden	  	  
ve	  	  hizmete	  ağırlık	  verilmesinden	  kaynaklanan	  
sorunlar:	  EğiVmin	  ve	  araş+rma	  faaliyetlerinin	  
olumsuz	  etkilenme	  riski	  
• Asistan	  sayılarında	  azalma	  



BeklenVlerimiz	  
•  Üniversite	  hastanelerinin	  sistem	  içinde	  	  
fonksiyonlarına	  uyan	  bir	  şekilde	  kıymet	  bulması,	  
bu	  bağlamda	  borç	  baskısının	  hafifleVlmesi,	  	  
– Maliye	  bakanlığında	  yürütülen	  mali	  katkı	  	  çalışmalarına	  
destek	  olunması	  

– SUT	  fiyatlarında	  üniversite/eğiVm	  hastanesi	  farkı	  
olması	  

– Üniversite	  hastaneleri	  döner	  sermayelerine	  +p	  eğiVmi	  
için	  ek	  destek	  sağlanması	  (	  %	  20)	  

– 4-‐A	  kadrosundaki	  personelin	  maaşlarının	  genel	  
bütçeden	  ödenmesi	  



BeklenVlerimiz	  
•  Üniversitelerin	  	  özellikle	  yan	  dallar	  ve	  	  	  yoğun	  bakım/
çocuk	  yoğun	  bakım	  gibi	  alanlarda	  zorunlu	  hizmet	  
kadro	  isteklerinin	  dikkate	  alınması	  

•  Araş+rma	  görevlisi	  kadrolarının	  dağı+mında	  
üniversite	  hastanelerinin	  geri	  planda	  kalmaması,	  
desteklenmesi	  

•  Araş+rma	  Merkezleri	  Yasası’nın	  bir	  an	  önce	  
çıkmasının	  sağlanması	  ve	  +p	  fakültelerinin	  araş+rma	  
misyonlarının	  desteklenmesi	  (	  Temel	  Bilimlerin	  
desteklenmesi)	  

•  ÖğreVm	  üyelerinin	  özlük	  haklarının	  iyileşVrilmesi	  
çalışmalarına	  destek	  olunması	  



Teşekkürler	  


