
Ahmet Cem Yardımcı 

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  



 ESCMID  ile anlaşmalı merkezlerde (ECC) 

 Bir gün ile bir ay arası 

 ESCMID desteği  

 Araştırma aktivitesinden çok iyi klinik ve 

laboratuar uygulamaları ön planda 



 Yol yardımı 

             maksimum 500 Euro (0,30 Euro/ km) 

 

Günlük harcamalar için  

             maksimum 10 gün için 70 Euro/gün 

 

Toplamda 1200 Euro ya varan destek  



 ESCMID üyesi olanlar başvurabilir 

 Planlanan observerlık tarihinden en az iki ay 

kadar önce başvuru yapılmalı 

 12 ay içinde bir kez başvuru yapılabiliniyor 

 Yaş kısıtlaması yok 

 Yurtdışındaki anlaşmalı  merkezlerde 

Direk olarak ESCMID in internet sitesindeki 

başvuru formu doldurularak 

 Aynı anda sadece bir merkez için başvuru 

şartı 

 

 





Observership programı sona erdikten sonra 

Mail yoluyla form yolluyorlar 

Geribildirim istiyorlar  

Ödemeler için uçak biletinin kopyası ve 

Reimbursement Form u doldurulak postayla 

gönderilmesi gerekiyor 



 Farklı ülkelerde işleyişin nasıl olduğu 

hakkında bilgi edinmek ve deneyimlerden 

yararlanmak 

 Yabancı dili geliştirmek 

 Biraz iş, biraz tatil, sosyalleşmek  



 Kişisel merak ön planda! Ancak içerik de bir o 

kadar önemli 

Hangi konu için gözlem yapmayı daha çok 

istiyorsan o bölümle iletişime girmekte fayda 

var 

Diğer yandan internet sitesinde ECC lerin 

günlük ,haftalık ve aylık observership 

programları zaten mevcut 

 

 





 En azından 20 gün, bir ay, ilk hafta alışma 

süreci olduğundan bir hafta çok yetersiz 

Hedef departman dışında da merak gidermek 

için programa fazladan 1 hafta ayırmakta 

fayda var 



Gidilecek departman sorumlusu ile yazışıp 

hangi gün gelineceğini, ne yapmak istediğini 

ve onların ne istediğini bilmek lazım 

Daha önce o hastanede observerlık yapmış 

diğer üyelerle yazışarak bilgi alınmalı 

(kalacak yer, maddi olarak ne kadar gerekir, 

kim habis kim selim vb.) 

 Sonrası malum 



 Kısa süre için hostel ya da genç hotellerinde 

kalınabilinir-bütçeye göre 

 Süre uzun olunca; ev tutmak daha mantıklı, 

dönemlik kiralık evler mevcut, internetten 

aramayla çok rahat ve uyguna geliyor 

 



 



Nazokomiyal infeksiyon bölümünde bulundum 

Hergün klinik mikrobiyologlarla yuvarlak 

masa toplantısı yapılıyordu. 

 24 saat açık olan bir laboratuar ve devamlı 

bulunan mikrobiyologları mevcuttu 

 Kritik hastalar bilgisayar sisteminden 

bildirilerek sonucun hızlandırılması 

isteniyordu 

 



 Protez infeksiyonları polikliniğinde bulundum 

 L masada ortopedi ve enfeksiyon hastalıkları 

uzmanı  birlikte çalışıyordu. 

Öğleden sonra eğitim! 

 

 



Mikrobiyoloji laboratuarında bakteri 

idantifikasyonu ve antibiyogram sonuçlarının 

değerlendirilmesi yönünden 

 Yuvarlak masa toplantısına bu kez 

mikrobiyologların tarafından katıldım 

 



Gücüm yettiği kadar-nerdeyse hergün- 

gezdim 

Genelde klinikteki arkadaşlarla beraber olduk 

Hafta sonları uzak mesafeleri keşfetmeye 

çalıştım 

 



 Asistanken observership programları 

uzmanken de araştırma programlarına 

katılmak kişisel gelişim için olumlu 

 Ancak su istimale açık olduğundan gidilecek 

yeri iyi araştırmak gerek 

 Sosyalleştikten sonra gerisi geliyor, içe dönük 

olmadan insanları incelemekten çok beraber 

çalışmaya çabalamak şart 


