DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ

AMAÇ
İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama
geçiren, bilimsel araştırmaya yatkın, vizyon sahibi, ülkesinin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve bunları çözmek için yeterli dinamizme
sahip hekimler yetiştirmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hastanın anamnezini alır, bu sırada uygun iletişim tekniklerini kullanır, bir hekime yaraşır düşünce, tutum, davranış, giyim ve
konuşmayı gösterir.
2. Şikayetlerin nedenlerini araştırmak için ayrıntılı sorgulamayı yapar.
3. Hastanın tüm organ sistemlerini kapsayan tam bir fizik muayene yapar.
4. Hastayı sadece şikayeti olan sistemi ile değil, bir bütün olarak değerlendirir.
5. Olası tanıları sıralar ve ayırıcı tanı yapar.
6. Gereğinde tanı yöntemlerini (laboratuar teknikleri, görüntüleme yöntemleri, diğer invazif veya invazif olmayan işlemler) doğru ve

ekonomik seçer ve kullanır.
7. Bu yöntemlerin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlar.
8. Acil olan ve olmayan durumları ayırt eder.
9. Dahili acil durumların tanımı, ayırıcı tanısı ve tedavisi için gereken bütün prosedürleri öncelikle tanır ve en kısa sürede uygulamaya
hazır olur.
10. Küçük tıbbi girişimler ve uygulamaları ( kan alma, intramüsküler ve intravenöz injeksiyon, sonda takma, parmak ucu şeker ölçme,
EKG çekme vb) yapar
11. Hastası veya yakınını hastalığı hakkında uygun bir şekilde bilgilendirir ve işlemler öncesinde onların onayını alma davranışına girmeyi
öğrenir.
12. Gerektiğinde konsültasyon ister.
13. Pratisyen hekimin uygulayabileceği tedavileri kanıta dayalı tıp ışığında düzenleyebilir ve tedavisi özel uzmanlık gerektiren hastalıkları
ayırt eder, uygun merkezlere yönlendirir.

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK CERRAHĠ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ
AMAÇ
Bütünleşik Cerrahi stajının sonunda; gastrointestinal ve endokrin sistemlerinin cerrahi hastalıkları ile meme hastalıkları, karın duvarı hernileri,
acil cerrahi hastalıklar ve travmalı hastaya yaklaşım konularında hastaya tanı koyabilecek, anestezinin temel ilkelerini kavrayacak ve çocuk

cerrahisini ilgilendiren hastalıklara tanı koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde uygun tedavi için gerekli bilgi ve beceriye sahip
olacaklardır.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Çocuk ve erişkin cerrahi hastada,
1. Sıvı elektrolit dengesini bilir ve bu konuyla ilişkili klinik sorunları çözer.
2. Şok fizyopatolojisi ve yapılacak resusitasyonu anlatır.
3. Kan transfüzyonu, hemostaz ve koagülasyon konusundaki temel kavramları ve cerrahi pratik uygulamalarını açıklar.
4. Peritonit ve intraabdominal abseler ile cerrahi enfeksiyonları anlar.
5. Travmalı hastaya yaklaşımı ve bunların klinik kullanımlarını kavrar.
6. Nütrisyonel desteğin temel konuları hakkında bilgi sahibidir.
7. Akut karınlı hastayı değerlendirir ve ayırıcı tanısını yapar.
8. Cerrahi onkolojinin temel ilkelerinim sayar.
9. Karın duvarı kesileri ve küçük cerrahi girişimleri anlatır.
10. GİS cerrahi hastalıklarını tanır ve tedavisini açıklar.
11. Endokrin sistemin cerrahi hastalıkları hakkında bilgi sahibidir. olur.
12. Memenin hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve meme muayenesi yapar.
13. Hepatopankreatobiliyer sistem hastalıkları hakkında bilgi sahibidir
14. Omentum, mezenter, retroperitoneum hastalıklarını mekanizmalarıyla anlatır.
15. Tüm abdominal fıtıkları tanır ve tedavisini anlatır

16. Transplantasyon konusunda bilgi sahibidir. .
17. Sütür ve düğüm tekniklerini bilir ve uygular.
18. Hiatus hernisi ve diafragma hastalıklarını anlatır.
19. GİS kanamaları ile ilgili bilgi sahibi olur.

DÖNEM 4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ
AMAÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip
eden ve yaşama geçiren, bilimsel araştırmaya yatkın, vizyon sahibi, ülkesinin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve bunları çözmek için
yeterli dinamizme sahip hekimler yetiştirmektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çocuk hasta ve ailesinden yakınmaya yönelik öykü toplar ve aktarır.

2. Çocuklarda kullanılan büyüme ve gelişme ölçütlerini bilir, normalden sapmaları belirler.
3. Çocuk hastada fizik muayeneyi uygular, gösterir ve kaydeder.
4. Çocuk yaş grubundaki patolojik fizik muayene bulgularını tespit eder.
5. Sık görülen veya yaşamı tehdit eden çocukluk çağı hastalıklarını tanır ve isimlendirir.
6. Öykü ve fizik muayene bulguları ile tanılar arasında ilişki kurar.
7. Muayene bulgularına göre istenecek laboratuar incelemelerini listeler.
8. Sık kullanılan laboratuar incelemelerinin klinik anlamlarını ifade eder.
9. Sık görülen çocukluk hastalıklarının tedavilerini ve bu hastalıklardan korunma yöntemlerini belirler.
10. Çocuk hastaya uygulanabilecek basit girişimsel işlemleri (örneğin enjeksiyonlar) tarif eder ve gösterir.
11. Çocuk hastanın öykü ve fizik muayene bulguları ile ön tanılarını sıraya koyarak tıbbi dosya düzenler.
DÖNEM 4 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ

AMAÇ
Kadın Hastalıları ve Doğum tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden
ve yaşama geçiren, bilimsel araştırmaya yatkın, vizyon sahibi, ülkesinin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve bunları çözmek için yeterli
dinamizme sahip hekimler yetiştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hastanın ayrıntılı anamnezini alır, bu sırada uygun iletişim tekniklerini kullanır, bir hekime yaraşır düşünce, tutum, davranış, giyim ve
konuşmayı gösterir.
2. Hastayı sadece şikayeti olan sistemi ile değil, bir bütün olarak değerlendirir.
3. Olası tanıları sıralar ve ayırıcı tanı yapar,acil olan ve olmayan durumları ayırt eder
4. Gereğinde tanı yöntemlerini (laboratuar teknikleri, görüntüleme yöntemleri, diğer invazif veya invazif olmayan işlemler) doğru ve

ekonomik olarak seçer ve kullanır, bu yöntemlerin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlar.
5. Kadın Hastalıkları ve Doğum acil durumların tanımı, ayırıcı tanısı ve tedavisi için gereken bütün prosedürleri öncelikle tanır ve en kısa
sürede uygulamaya hazır olur
6. Hastası veya yakınını hastalığı hakkında uygun bir şekilde bilgilendirir ve işlemler öncesinde onların onayını alır.
7. Pratisyen hekimin uygulayabileceği tedavileri kanıta dayalı tıp ışığında düzenleyebilir ve tedavisi özel uzmanlık gerektiren hastalıkları
ayırt eder, , gerektiğinde konsültasyon ister veya hastaları uygun merkezlere yönlendirir.
DÖNEM 4 HALK SAĞLIĞI STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ

Halk Sağlığı
AMAÇ
Toplum sağlığını koruma, yaşam süresinin uzatılması ve sağlığın geliştirilmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve dolayısıyla kendi
görev ve sorumluluklarını bilmesini, halk sağlığının temel konularında bilgi sahibi olmasını, sağlık politikalarının toplum sağlığına etkilerini
bilmesini, ayrıca toplumun sağlık sorunlarını saptayıp, değerlendirebilmesi ve çözüm yolları geliştirebilmesini, gerektiğinde diğer sağlık
kurumlarıyla işbirliği yapıp, birinci basamak sağlık kurumlarını yönetebilmesini sağlamaktır.

HEDEFLER
1. Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilir.
2. Ülkedeki sağlık örgütlenme modelini kavrar
3. Sorunlar için öncelikler belirler diğer sağlık meslek grupları ile birlikte bunlara geçerli çözümler üretir.
4. Halk sağlığı konularında birinci basamak hekimine gerekebilecek beceri ve bilgilere sahiptir.

