De?erli Meslekta?lar?m?z;
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal? Pediatri
Günleri’nin yirmincisi 6–9 Mart 2019 tarihlerinde ?zmir Sabanc? Kültür Merkezi’nde
gerçekle?tirilecektir. Bu y?l sempozyumumuzu 2018 y?l? içinde elim trafik kazalar? ile kaybetti?imiz çok
k?ymetli hocalar?m?z Prof. Dr. Say?n Nam?k ÇEV?K, Prof. Dr. Say?n Gülersu ?RKEN ve Prof. Dr.
Galip Köse an?s?na düzenliyoruz.
Prof. Dr. Say?n Nam?k ÇEV?K hocam?z; 1987 y?l?nda ?zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü?üne
atanm??, üniversitemizin rektörlü?ünü yapt??? y?llarda çok ba?ar?l? projeleri hayata geçirmi?tir.
Hocam?z sadece Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar?, Çocuk Onkoloji alanlar?nda de?il pek çok farkl?
alanda da öncü olmu?tur. Üniversitemizin bütçesini artt?rm??, akademik kadroyu güçlendirmi?,
Türkiye’nin modern radyoterapi birimini, Türkiye’nin ilk Manyetik Rezonans, Böbrek ve safra Böbrek ve
Safra Ta?lar?n? K?rma makinesini üniversitemize kazand?rm??t?r. Türkiye’de ilk Acil T?p Anabilim
Dal? kurulmas?n da öncülük etmi?tir. Hocam?z May?s 2000 y?l?nda Ba?kent Üniversitesi Rektör
Dan??man? olmu? ve Ba?kent Üniversitesi Zübeyde Han?m Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi
Müdürlü?ü’nde görevini sürdürmü?tür.
Prof. Dr. Say?n Gülersu ?RKEN hocam?z; Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi’nde 27 y?l çal??an,
Çocuk Hematoloji Bilim Dal?’n?n kurucusu olan, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? ABD ba?kanl???n?
yapan, çok say?da ö?renci, pediatri uzman? ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanl?k ö?rencisinin
yeti?mesinde e?itime yo?un katk?da bulunan, hastalar?n güncel yakla??mlarla tedavisini sa?layan çok
de?erli hocam?z 2015 y?l?nda üniversitemizden emekli olmu?tur.
Prof. Dr. Galip KÖSE hocam?z, 1981 y?l?nda Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi Çocuk Sa?l??? ve
Hastal?klar? Anabilim Dal?nda göreve ba?lam??t?r. Dokuz Eylül Pediatrinin ilk hocalar?ndan olup uzun
y?llar pediatri e?itimi ve sa?l?k hizmetinde aktif olarak çal??m??, her biri çok k?ymetli doktor ve ö?retim
üyesi olan asistanlar ve ö?renciler yeti?tirmi?tir. Hocam?z Ocak 2011 tarihinde emekli olmu? ve aktif
serbest hekimli?ine devam etmi?tir. Bizler çok k?ymetli, yeti?memizde çok emekleri olan, hocalar?m?z?
ebediyete u?urlam?? olman?n derin üzüntüsünü duyuyoruz.
Sempozyumdan bir gün önce Çocuk Acil T?p ve Yo?un Bak?m Derne?i’nin deneyimli üyeleri
taraf?ndanÇocuklarda ?leri Ya?am Kursu (Ç?YAD) gerçekle?tirilecektir.Bu y?l bir ilke imza atarak
çocuk sa?l??? ve hastal?klar? alan?nda sa?l?k ekibimizin vazgeçilmez bir parças? olan
hem?irelerimizle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi 1. Pediatri Hem?ireli?i Günleri sempozyumu
düzenlenecektir. ?zmir ve çevre illerde görev yapan tüm çocuk sa?l??? ve hastal?klar? uzmanlar?, aile
hekimleri, halk sa?l??? uzmanlar?, ilgili t?pta uzmanl?k ö?rencileri, pratisyen hekimler, çocuk sa?l??? ve
hastal?klar? ile ilgili hem?ire ve di?er sa?l?k çal??anlar?n? aram?zda görmeyi bekliyoruz.
Sempozyumun ilk gün sabah Prof. Dr. Say?n Nam?k ÇEV?K anma töreni ve an?s?na Çocuk Onkoloji
oturumlar?; yine ilk gün ö?leden sonra Prof. Dr. Say?n Gülersu ?RKEN anma töreni ve an?s?na Çocuk
Hematoloji oturumlar? düzenlenecektir.Çocukluk ça?? hemanjiomlar?na, çocukluk ça??
lenfadenopatilerine, kar?nda kitlesi olan çocu?a yakla??m ve onkolojik aciller; Hemoglobinopatilere,
kanama diyatezlerine, K vitamini eksikli?ine yakla??m ve yayg?n damar içi p?ht?la?ma konular?nda
güncel yakla??mlar tart???lacakt?r. Pediatrik onkoloji ve hematolojiye y?llarca emek vermi?, de?erli
oturum ba?kanlar?n?n da katk?s?yla oturumlar?n çok e?itici ve unutulmaz geçece?ini dü?ünmekteyiz.

Sempozyumun ikinci günü sabah Prof. Dr. Galip KÖSE anma töreni yap?lacakt?r. Sempozyumun ikinci
gününde yine pediatride çok deneyimli oturum ba?kanlar? ve konu?mac?lar?n kat?l?mlar?yla çocukta
besin alerjisine yakla??m, boy k?sal???na yakla??m, serebralpalsiyeyakla??m, olgularla hayat? tehdit
eden yenido?an acilleri, vezikoüreteralreflü, brusella, influenza, bo?maca enfeksiyonlar?ve ak?lc?
antibiyotik kullan?m? konular? tart???lacakt?r. Amac?m?z güncel bilgiler ?????nda çocuklar?n tan?,
tedavi ve izlemlerini sa?lamakt?r.
Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Pediatri Hem?ireli?i Günleri program?nda de?erli oturum ba?kanlar? ve
konu?mac?lar?n katk?lar?yla Türkiye’de pediatri hem?ireli?i, pediatrik hasta güvenli?i, pediatri
hem?ireli?inde ?efkat yorgunlu?u, teknoloji kullan?m?, yenido?an yo?un bak?m hem?ireli?inde güncel
yakla??mlar, e?itim yöntemlerinin pediatri hem?ireli?inde kullan?m? konular? tart???lacakt?r.
Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle payla?an herkese
?imdiden te?ekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinli?e davet ediyoruz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Murat DUMAN
Sempozyum Başkanı
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