Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın Geleceğe
Yönelik Planları:
1- Görevi:
a) Tıp Fakültesi olmanın gereği olarak öğrencilere nitelikli eğitim vermek
b) Araştırma görevlisi yetiştirme sorumluluğunun bilincinde olarak teorik ve pratik yönden iyi
düzeyde uzman mezun etmek
c) Akademik hayatın bir parçası olarak genç akademisyenlerin yetişmesini sağlamak, anabilim
dalının olanakları çerçevesinde yeni öğretim üyesi kabul ederek yardımcı doçent, doçent ve
profesör derecelerine yükselmelerine katkıda bulunmak
d) Kendi alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası
yayınlar yapmak
e) Bölgesel ve ulusal düzeyde nitelikli sayılabilecek tanı ve tedavi merkezi hizmeti vermek
f) Bölgesindeki ve ülkemizdeki diğer kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ve genel olarak toplumun
her kesimine kendi alanında eğitim vermek, bilgilendirmek
g) Bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, bilimsel çalışmaları sunma ve öğretim
üyelerine konuşmacı olarak katılımları şeklinde katkıda bulunmak; gerekirse bölgesel bilimsel
toplantılar düzenlemek
h) Kitap ve her türlü yazılı yayın aracının hazırlanmasını sağlamak
2- Geleceğe bakış:
a) Kendi alanında iyi öğrenci, iyi uzman ve nitelikli öğretim üyesi yetiştiren, hastalara yeterli tanı
ve tedavi hizmeti verebilen, nitelikli bilimsel çalışma ve araştırma yapıp bunları ulusal ve
uluslararası yayınlar olarak dünyaya duyurabilen bir anabilim dalı olmaktır.
3- Mevcut durum:
a) 40 hasta yatak kapasiteli Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
b) Teknik donanımı yeterli Doğumhane
c) Bir adet sezaryen ve bir adet jinekolojik girişim ameliyathaneleri
d) Yardımla Üreme Teknikleri Ünitesi
e) Poliklinik hizmetleri ünitesi
f) Teknolojik donanım: Ultrasonografi: 4 adet (2 adeti doğumhanede olmak üzere)
Tokokardiografi aleti: 5 adet
g) Araştırma görevlisi sayısı: 17
h) Öğretim üyesi sayısı: 7

4- Hedefler:
A- Teknolojik- hizmete yönelik
a) Hasta yatak kapasitesinin 60’a yükseltilmesi
b) Jinekolojik girişim ameliyat masasının 2’e yükseltilmesi
c) Ultrasonografi aletlerinin yenilenmesi ve sayıca arttırılması, tokokardiografi aletlerinin sayıca
arttırılması
d) Hasta hizmetlerinin hastanın acil servisteki muayenesi, poliklinik hizmetleri, doğumhane ve
klinikteki hizmetler de dahil olmak üzere her düzeyde iyileştirilmesi ve hasta memnuniyetinin
arttırılması
e) Sitogenetik analiz yapılması
B- Akademik
a) Dönem III, Dönem IV ve Dönem VI öğrenci eğitimlerinin daha nitelikli hale getirilmesi
b) Araştırma görevlilerinin teorik eğitiminin daha yeterli hale getirilmesi
c) Öğretim üyelerinin kitap yazmaya teşvik edilmesi
d) Öğretim üyelerinin yan dallarla ilgilerinin doğal süreç içerisinde daha belirginleştirilmesi
e) Araştırma görevlileri ve öğetim üyelerinin sayısının gelişme sürecine paralel olarak
değerlendirilmesi.
f) Yapılan yurtiçi ve yurtdışı yayın sayısının arttırılması
g) YÜT’nde farklı çalışmalar yapılıyor olunması (Preimplantasyon Genetik Tanı gibi)

