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Uzmanlık Alanı 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve YenidoğanYoğun Bakım 

İş Tecrübesi 

Lokman Hekim Van Hastanesinde 70 adet modern küvöz ve 19 adet solunum 
canlandırma cihazı ve bol miktarda diğer yardımcı cihazlar ile hizmet verilmektedir. 
Özellikle beyin dalgalarının takibine yarayan ve Türkiye’de sayılı ünitede bulunan 
aEEG cihazı mevcuttur. Çok küçük prematürelerin yaşam şansını artıran bilgi, birikim 
yanında uyumlu cihazlar da bulunmaktadır. Bu tür bebeklere akciğerlerine ilaç kapalı 
sistemle uygulanmaktadır. Ünitemiz gelişmiş batı ülkelerindeki standartlar 
düzeyindedir. Aile merkezli temel bakım uygulanmakta, ailelerin de bebeklerine 
temas edebilmeleri sağlanmaktadır. Mümkün olduğunca anne sütü teşvik 
edilmektedir. 
Lokman Hekim Hayat Hastanesi de 20 küvöz ile hizmet vermekte ve bu hastanemize 
daha çok durumu stabil küçük bebekler alınmaktadır. 

  

Üyelikler 

1. Avrupa Yenidoğan Derneği 
2. Türk Neonatoloji Derneği (Denetleme Üyesi) 
3.Akdeniz Yenidoğan Dernekleri Birliği 
4. Milli Pediatri Derneği Van Şubesi  
5.Türk Pediatri Kurumu – İstanbul. 
6. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği - İstanbul 
7.Çukurova Neonatoloji Derneği – Adana 
8.Avrupa Sosyal Pediatri Derneği (ESSOP) 

Ulusal Yayınlar 

Prof. Dr. Ercan Kırımi'nin ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 148 makalesi 
bulunmaktadır. 

Katılınan Kurslar 

Yenidoğan canlandırma programı bölge koordinatörü 
Yenidoğan Transport Programı 
Yenidoğan Mekanik Solunum Programı eğitmeni 



Yenidoğan Beslenme Modülü eğitmeni 
Yenidoğan Bakım Programı eğitmeni 
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı eğitmeni 

Uzmanlık Dalına İlişkin Spesifik İlgi Alanı 

Dr. Kırımi daha önce çocuk nöroloji konusunda çalışırken daha sonra yenidoğan 

hastalıkları konusunda da eğitim görmüş ve bu alanda da uzmanlaşmıştır. Dr. Kırımi 

son 20 yıldır özellikle yenidoğan hastalıkları, çocuk nörolojisi ve çocuk yoğun bakım 

alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bölge yenidoğan canlandırma programı 

(NRP) koordinatörüdür. Ulusal Yenidoğan Nakli Çalıştay üyesidir. Yenidoğan beyni 

konusunda ayrıca ilgi alanı oluşturmuş ve bu konuda ulusal ve uluslararası birçok 

toplantıya katılmış, eğitimlerde bulunmuştur. Yenidoğan EEG değerlendirmesi, 

transfontanel yenidoğan beyin ultrasonografisi ve yenidoğan beyin MR 

değerlendirmesi konusunda ayrıca eğitim belgeleri ve tecrübesi bulunmaktadır. 

Türkiye'de yalnızca birkaç merkezde bulunan hasta başı aEEG cihazı konusunda ve 

değerlendirmesinde deneyim sahibidir. Yine Türkiye'de sayılı doktorun bilip 

uyguladığı bebeğin Genel Hareketlerin değerlendirilmesi (Prechtl Metodu) ve 

teşhisde kullanılması konusunda sertifika sahibidir. Yenidoğanın solunum 

problemleri, yenidoğanın ve doğum sonrası oluşabilecek beyin hasarları konusunda 

çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır. 


