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ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

DÖNEM 6  EĞİTİM PROGRAMI 

 

 

DÖNEM 6 EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMACI 

Amaç: Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) çerçevesinde öğrencinin (ön hekim), birinci basamakta 

sık olarak karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirme, gereğinde hastayı bir üst basa-

mağa sevk etme  bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı, meslek yaşamında bilimsel düşünme, yaşam 

boyu öğrenme tutumunu geliştirmeyi, mesleğin etik değerlerini gözeterek uygulayan hekim adayları 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Kazanımlar: 

 Hastalıkların oluşumlarının engellenmesi için koruyucu hekimliği önceler 

 Hasta ve hasta yakınlarından ana yakınma, öykü, alışkanlıklar, kullanılan ilaçlar, öz–soy geçmiş 

ve sistemlerin sorgulamasını içeren anamnez alır. 

 Sistemik fizik muayene ve ruhsal değerlendirme yapar.  

 Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin sonuçlarını birlikte değerlendire-

rek ayırıcı tanı yapar ve kesin tanı koymak için gerekli ileri incelemeleri, serolojik, 

immunolojik, radyolojk, girişimsel incelemeleri) belirler.  

 Temel biyokimyasal, hematolojik ve idrar inceleme sonuçlarını değerlendirir.  

 Tanısal ve girişimsel uygulamaları (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyal kan  

örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar kan ve boğaz 

kültürü alma, pansuman vb) yapar.  

 Ayırıcı ve kesin tanıya yönelik ileri incelemeler veya tedavi için uygun sevk kararı alır.  

 Hizmet sunduğu alanlarda doğru ve güvenilir (hasta dosyaları, epikriz vb.) kayıt tutar.  

 Birinci basamak düzeyinde, hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi düzenler.  

 Çocuk ve erişkinlerde dahili ve cerrahi acil klinik tabloları bulgularını izler, gerekli acil müdaha-

leyi yapar.  

 Toplum sağlığını tehdit eden risk etmenlerini (sigara, dengesiz beslenme, obesite vb.) ve top-

lumda sık görülen hastalıklarda risk faktörlerini değerlendirir, birey ve toplum sağlığını koru-

maya yönelik önerilerde bulunur.  

 Temel ve ileri yaşam desteğini uygular ve sonraki süreci planlar.  



  

 Belirlediği öğrenme gereksinimlerine göre bilimsel bilgiye ulaşır ve mesleki uygulamalarında 

kullanır.  

 Kendi ruh ve beden sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, birey ve halk sağlığı konu-

larında duyarlılık taşır, sorumluluk alır, profesyonel tutum geliştirerek davranışları ile topluma 

rol model olur.  

 Ekip çalışması yapar, hastaları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim ku-

rar.  

 Hekim-hasta hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuatı bilir ve etik kurallara 

uygun davranır. 

 Adli vakaları değerlendirerek rapor yazar 

Tablo 1. Dönem 6 Öğrenme Kazanımları ve ÇOMÜ   Program Yeterlikleri (7 Yıldızlı Hekimler) 

Kazanım/Öğrenme Hedefi 
Program Yeter-

likleri  

Düzey 

 

 Hastalıkların oluşumlarının engellenmesi için koruyucu hekimliği önceler 

 Hasta ve hasta yakınlarından ana yakınma, öykü, alışkanlıklar, kullanılan ilaçlar, 

öz–soy geçmiş ve sistemlerin sorgulamasını içeren anamnez alır. 

 Sistemik fizik muayene ve ruhsal değerlendirme yapar.  

 Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin sonuçlarını birlikte 

değerlendirerek ayırıcı tanı yapar ve kesin tanı koymak için gerekli ileri incele-

meleri, serolojik, immunolojik, radyolojk, girişimsel incelemeleri) belirler.  

 Temel biyokimyasal, hematolojik ve idrar inceleme sonuçlarını değerlendirir.  

 Tanısal ve girişimsel uygulamaları (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyal 

kan  

örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar 

kan ve boğaz kültürü alma, pansuman vb) yapar.  

Profesyonel 5 

Sağlık Savunucu-

su 
5 

Ekip üyesi 5 



  

 Ayırıcı ve kesin tanıya yönelik ileri incelemeler veya tedavi için uygun sevk kara-

rı alır.  

 Hizmet sunduğu alanlarda doğru ve güvenilir (hasta dosyaları, epikriz vb.) kayıt 

tutar.  

 Birinci basamak düzeyinde, hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi dü-

zenler.  

 Çocuk ve erişkinlerde dahili ve cerrahi acil klinik tabloları bulgularını izler, ge-

rekli acil müdahaleyi yapar.  

 Toplum sağlığını tehdit eden risk etmenlerini (sigara, dengesiz beslenme, 

obesite vb.) ve toplumda sık görülen hastalıklarda risk faktörlerini değerlendi-

rir, birey ve toplum sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulunur.  

 Temel ve ileri yaşam desteğini uygular ve sonraki süreci planlar.  

 Belirlediği öğrenme gereksinimlerine göre bilimsel bilgiye ulaşır ve mesleki uy-

gulamalarında kullanır.  

 Kendi ruh ve beden sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, birey ve 

halk sağlığı konularında duyarlılık taşır, sorumluluk alır, profesyonel tutum ge-

liştirerek davranışları ile topluma rol model olur.  

 Ekip çalışması yapar, hastaları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile et-

kili iletişim kurar.  

 Hekim-hasta hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuatı bilir ve 

etik kurallara uygun davranır. 

 Adli vakaları değerlendirerek rapor yazar 

Danışman 5 

Yönetici‐lider 5 

Bilim insanı 5 

İletişimci 5 

Yeterlik kazanım düzeyleri:  

1. Bilgi, beceri, tutum kazanma  

2. Bilgi, beceri, profesyonel tutumlarını yeterliklere dönüştürme  

3. Yeterliklere uygun davranışlar sergileme, temel hekimlik uygulamalarını tek başına yapma,  

4. Davranışlarında / hekimlik uygulamalarında yetkinlik kazanma (gerçek ortamlarda / karmaşık ve belirsiz du-

rumlarda bağlama uygun esnek davranış)  

5. Profesyonelliğe yönelik (mesleki ve insani) değerleri içselleştirme  



  

Tablo 2. 2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılında Dönem 6 Stajları 

DÖNEM 6 

Acil Tıp   8 Hft 

Aile Hekimliği  4 Hft 

Halk Sağlığı  6 Hft 

İç Hastalıkları  8 Hft 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  8 Hft 

Kadın Hastalıkları ve Doğum  4 Hft 

Psikiyatri  4 Hft 

Genel Cerrahi  2 Hft 

Adli Tıp  2 Hft 

Seçmeli  1  2 Hft 

Seçmeli  2  2 Hft 

 

Tablo 3. Ç.O.M.Ü Tıp mezuniyet yeterliklerinin ön hekimlik dönemindeki kazanımı 

 

Eğitim programının bileşenleri 
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İç Hastalıkları        

Genel Cerrahi        

Çocuk sağlığı ve hastalıkları        

Kadın hastalıkları ve Doğum        

Halk Sağlığı        

Aile Hekimliği 5 5 5 5 4 4 5 

Psikiyatri        

Acil Tıp 5 4 5 5 4 4 5 

Seçmeli        

Yeterlik kazanım düzeyleri:  

1. Bilgi, beceri, tutum kazanma  

2. Bilgi, beceri, profesyonel tutumlarını yeterliklere dönüştürme  



  

3. Yeterliklere uygun davranışlar sergileme, temel hekimlik uygulamalarını tek başına yapma,  

4. Davranışlarında / hekimlik uygulamalarında yetkinlik kazanma (gerçek ortamlarda / karmaşık ve belirsiz du-

rumlarda bağlama uygun esnek davranış)  

5. Profesyonelliğe yönelik (mesleki ve insani) değerleri içselleştirme 

Tablo 4. Dönem 6 Eğitim Yöntemleri-Eğitim modeli 

 

 

YILLAR/DÖNEMLER 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

EĞİTİM MODELLERİ 

Ön Hekimlik 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Dönem 6 Eğitim Yöntemleri-Eğitim modeli 

 

YILLAR/DÖNEMLER 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

 

 

Ön Hekimlik   

 

 

 

 

 



  

Tablo 6. Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemleri Ve Eğitim Programı Modellerinin Ön Hekimlik Dönemi 

Stajlarına Göre Dağılımı 
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İç Hastalıkları          

Genel Cerrahi          

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları          

Kadın Hastalıkları ve Doğum          

Halk Sağlığı          

Aile Hekimliği      + + +  

Psikiyatri          

Acil Tıp + +  + +   +  

Seçmeli          

 

 

 

 



  

 

ÇOMÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ D 6 AİLE HEKİMLİĞİ STAJI 

DÖNEM 6- KARDİYOLOJİ STAJI 

 

Genel Bilgiler:  

 

Kardiyoloji eğitim dilimi, intörn hekimlerin İç Hastalıkları rotasyonu 

içerisinde, kardiyolojik hastalıkların tanı ve tedavisini yönlendirmeye yönelik olarak 

2 haftalık bir eğitim programıdır. Bu 2 haftalık süre içerisinde intörn hekimler 

kardiyoloji servisi ve polikliniğinde belirlenmiş bir gözetmen eşliğinde aktif olarak 

çalışacak, klinik içinde devam eden eğitim ve toplantılara katılım sağlayacaklardır. 

İntörn hekimlerin programa katılımları, uyumları ve başarıları Kardiyoloji Anabilim 

Dalı tarafından uzaktan ve yerinde izlenecektir. geri bildirim verilerek sunum 

tekniklerini geliştirmesi için bir fırsat oluşturulacaktır. Her staj sonrasında geri 

bildirim ile değerlendirme alınacaktır. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Çalışma Programı: 

 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

08.30-09.30 Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

 Hasta dosyalarının 

hazırlanması 

 

Seminer 

Genel Vizit 

Hasta sunumu 

 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

11.30-12.30 

13.30-14.30  

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

 

 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

 

Konsey 

Kardiyoloji 

servisinde hasta 

takibi 

Makale Saati 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

08.30-09.30 Vizit 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Vizit 

Yeni yatan 

 Hasta dosyalarının 

hazırlanması 

 

Seminer 

Genel Vizit 

Hasta sunumu 

 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

11.30-12.30 

13.30-14.30  

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Serbest zaman 

 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme  

 

Konsey 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Makale Saati 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme  

Vizit 

Poliklinikte has-

ta 

değerlendirme  

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

 

 



  

 

DÖNEM 6- KARDİYOLOJİ STAJININ AMACI 

Kardiyovasküler Sistem ile ilgili sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene ve 

uygun tetkikleri isteme ve yorumlama; gerekli durumlarda hastayı uygun şekilde sevk 

edebilme; kardiyovasküler sistem hastalıklarından korunma; kardiyovasküler hastalıklardan 

acil olan durumları ayırt edebilme, ilk müdahaleyi yapma ve uygun bir merkeze sevk 

edebilme için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. 

Öğrenim Hedefleri-Kazanımları:  

1. Hastalarla etkin iletişim kurar. 

2. Semptomların (göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, ödem) oluşum mekaniz-

malarını, nedenlerini ve diğer sitemlerle ilişkilerini açıklar. 

3. Kalp hastalıklarına genel yaklaşımı bilir. 

4. Kardiyo vaskülar sisteme yönelik ayrıntılı anamnez alır.  

5. Kardiyovaskülar sistem fizik muayenesi yapar.. 

6. Kardiyovasküler risk faktörlerini tanır ve hastaları bu konuda bilgilendirir.  

7. EKG çeker ve  sonuçlarını yorumlayar 

8. Uygun tekniklerle Kan basıncı ölçer ve değerlendirir 

9.  rteriyel hemostaz sağlar 

10. Göğüs ağrısı ile başvuran hastada ayırıcı tanıyı yapar 

11. Kardiyovasküler acil durumları (Myokard infarktüs, kardiyojenik şok, vb) tanır, ilk 

müdahallerini yapar ve uygun şekilde sevk eder.  

12. Koroner arter hastalığını, kalp yetmezliğini, aritmileri ön tanısını koyar  

13. Primer ve sekonder hipertansiyonun ayırıcı tanısını yapar, primer hipertansiyon hasta-

sını takip eder, tedavisini düzenler.  

14. Hipertansiyon risk faktörlerini ve komplikasyonlarını değerlendirir, gerekli durumlar-

da hastaları  uygun şekilde sevk eder. 

15. Kapak hastalıklarının ön tanısını koyar ve bir üst merkeze sevk eder. 

16. Bradiaritmi ve taşiaritmileri tanır, acil tedavilerini yapar. 

17. Elektirksel kardiversiyon için endikasyonları açıklar ve uygular. 

18. Senkop hastasına yaklaşım ilkelerini açıklar, ayırıcı tanı için gerekli yönlendirmeleri 

yapar 

19. Sağlık ekibi içerisinde etkin bir şekilde çalışır. 



  

20. Kişinin kararlarına saygılı davranır  ve uygulamalarında bu kararları önceler.  

 

 

Yeterlik Değerlendirmesi 

a.  alıştığı servislerdeki öğretim üyelerinden alınan geribildirimler   

b.  alıştığı servislerdeki uzmanlar doktorlardan alınan geribildirimler   

c.  alıştığı servislerdeki asistan doktorlardan alınan geribildirimler   

 

 

 

. 

 



  

Öğrenme Kazanımları ve Öğretim Yöntem-Ölçme Yöntemleri Tablosu 

 

 

Dönem                                 :6 

StajınAdı                            :KARDİYOLOJİ 

Sorumlu Öğretim Üyesi      :  Doç. Dr. Emine Gazi 

Stajın Türü                  : Zorunlu 

Süre                                    : 2 hafta 

 

Stajın Amacı: Kardiyovasküler Sistem ile ilgili sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene ve uygun tetkikleri isteme ve 

yorumlama; gerekli durumlarda hastayı uygun şekilde sevk edebilme; kardiyovasküler sistem hastalıklarından korunma; kardiyovasküler 

hastalıklardan acil olan durumları ayırt edebilme, ilk müdahaleyi yapma ve uygun bir merkeze sevk edebilme için gerekli bilgi, beceri ve 

tutumları kazandırmaktır.  

 

 



  

 

Öğrenme kazanımları  

 

 

 

Kapsam 

Öğretim yöntem ve yaklaşımları* Ölçme 

Yöntemi 

* 

Sunum 

/sınıf 
dersi 

Olguy 

a da-
yalı 

öğren 

me 

Yapıland 

ırılmış 

hasta 
başı 

eğitim 

Klinik 

beceri 
ve 

laboratu 

var uy-
gulamala

rı 

Gözlem Refleks
iy 

on/g
eribil 
dirim 

otu-
rumlar 

ı 

Multidi
si 

pline
r öğ-
renm

e 

etkin-
likle 

ri 

Polikli-
nik uy-

gulamal
arı 

Role- 

play 
ve 

sim
ulas 

yon 

... 

Ba-
ğım 

sız 
Öğ-
ren
me 

Hastalarla etkin iletişim kurar. 

 

Hasta hekim iletişimi     x x  X  x DGD, GD 

Semptomların (göğüs ağrısı, 

nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, 

ödem) oluşum mekanizmaları-

nı, nedenlerini ve diğer sitem-

lerle ilişkilerini açıklar. 

 

Kardiyovasküler sistem 

semptomatolojisi 

    x x  X  x DGD, GD 
 

Kardiyo vaskülar sisteme yöne-

lik ayrıntılı anamnez alır.  

 

Kardiyavasküler sistem 

anamnezi  

    x x  X  x DGD, GD 
 

Kardiyovasküler sistem fizik 

muayenesi  yapar. 

 

Kardiyavasküler sistem fi-

zik muayene 

    X x  X  x DGD, GD 
 

Kardiyovasküler risk faktörle-

rini tanır ve hastaları bu konuda 

bilgilendirir.  

 

Kardiyovasküler risk faktör-

leri ve danışmanlık 

           

EKG çeker ve sonuçlarını 

yorumlar   

 

 

 

Kardiyolojik değerlendirme-

EKG 

 

 x  x x x  X  x DGD,ODD 
 

Uygun tekniklerle Kan basıncı 

ölçer ve değerlendirir 

 

Kan basıncı ölçümü 

 

 

 x  x x X  X  X DGD, ODD 
 

 rteriyel hemostaz sağlar 

 

Kanama kontrolü   x x x X x     DGD, 
ODD 



  

Göğüs ağrısı ile başvuran has-

tada ayırıcı tanıyı yapar.  

 

 cil hasta değerlendirme  x x  X   X   DGD, ODD 
 

Kardiyovasküler acil durumları 

(Myokard infarktüs,  kur ko-

roner sendromu kardiyojenik 

şok, vb) tanır, ilk müdahallerini 

yapar ve uygun şekilde sevk 

eder.  
 

 cil hastayı yönetebilme, 

Myokard infarktüs,  

Kardiyojenik şok 

Fatal aritmiler 

Aort diseksiyonu  

Pulmoner emboli 

Hipertansif aciller 
 

 x x  X     X DGD, GD 
 

Koroner arter hastalığını, kalp 

yetmezliği  ön tanısını koyar , 

birinci basamak düzeyinde 

tedavilerini yapar 

. 

 

Koroner arter hastalığı, 

kalp yetmezliği,  

 x x x X     x DGD, ODD 
 
 

Primer ve sekonder hipertansi-

yonun ayırıcı tanısını yapar, 

primer hipertansiyon hastasını 

takip eder, tedavisini düzenler.  

 

Hipertansiyon hastasına 

yaklaşım 

 x x x  x  X  x DGD, ODD, 
GD 
 

Hipertansiyon risk faktörlerini 

ve komplikasyonlarını değer-

lendirir, gerekli durumlarda  

uygun şekilde sevk eder. 

 

Hipertansiyon risk faktörleri 

ve kopmlikasyonları 

           

Kapak hastalıklarının öntanısını 

koyar   ve uygun şekilde sevk 

eder 

 

 

Kompleks hastalıkların ilk 

değerlendirmesi 

Birinci basamak hekim so-

rumlulukları 

 

 

 x x x  x  X  x DGD, ODD 
 

Bradiaritmi ve taşiaritmileri 

tanır, acil tedavilerini yapar. 

 

Kompleks hastalıkların ilk 

değerlendirmesi 

 cil hasta müdahalesi 

 ritmilere yaklaşım 

x x x  X x    x DGD, ODD 
 



  

Elektirksel kardiversiyon için 

endikasyonları açıklar ve uygu-

lar. 

 

 

Defibrilatör kullanımı 

 ritmilere yaklaşım 

 x x x x x    x DGD, ODD 
 

Senkop hastasına yaklaşım  

ilkelerini açıklar , ayırıcı tanı 

için gerekli yönlendirmeleri 

yapar 

 

Senkop hastasına 

yaklaışım 

Kardiyojenik senkop de-

ğerlendirmesi 

 x  x x     x DGD, ODD 
 

Sağlık ekibi içerisinde etkin bir 

şekilde çalışır. 

 

Sağlık ekibinin bir parçası 

olma 

    x x  x  x DGD, 
 

Kişinin kararlarına saygılı 

davranır  ve uygulamalarında 

bu kararları önceler.  

 

 

Hasta hakları, etik     x x  x  x DGD, GD 
 

* Tabloda belirtilenler dışında öğrenim ve ölçme yöntemleri kullanıyorsanız lütfen ekleyiniz. 

Ölçme yöntemleri: 
 SS: oktan seçmeli sınav 

 SS-olgu: Olguya dayalı  SS 

YSS-olgu: Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav 

MKS: Mini klinik sınav (mini-CEX)  

Klinik Becer Sınavı 

HD: Hasta başı değerlendirme 

SHD: Standardize hasta ile değerlendirme 

DGD: Uygulamaya yönelik-girişimsel becerilerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi 

PDD: Projeye dayalı değerlendirme 

ODT: Olguya dayalı tartışma ve değerlendirme 

P-MEX: Profesyonellik mini değerlendirme sınavı 

SGD: Stajyer gelişim dosyası              GD: Genel değerlendirme 



  

HAFTALIK DERS PROGRAMI 

 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

08.30-09.30 Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

 Hasta dosyalarının 

hazırlanması 

 

Seminer 

Genel Vizit 

Hasta sunumu 

 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

11.30-12.30 

13.30-14.30  

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

 

 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

 

Konsey 

Kardiyoloji 

servisinde hasta 

takibi 

Makale Saati 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

Kardiyoloji 

 servisinde  

hasta takibi 

 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

08.30-09.30 Vizit 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Vizit 

Yeni yatan 

 Hasta dosyalarının 

hazırlanması 

 

Seminer 

Genel Vizit 

Hasta sunumu 

 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

Vizit 

Yeni yatan 

hastaların 

dosyalarının 

hazırlanması 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

11.30-12.30 

13.30-14.30  

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Serbest zaman 

 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme  

 

Konsey 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme 

Makale Saati 

Poliklinikte hasta 

değerlendirme  

Vizit 

Poliklinikte has-

ta 

değerlendirme  

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

STAJINIZA KATKIDA BULUNACAK ANABİLİM/BİLİM DALLARI 

 

ANABİLİM/BİLİM DALLARI KATKI İÇERİĞİ 

A. TEMEL BİLİMLER 

  

  

B. KLİNİK BİLİMLER 

Acil Tıp AD Acil serviste hasta değerlendirme    

C. DAVRANIŞ/SOSYAL/BEŞERİ BİLİMLER (Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, 

Sağlık Yönetimi vb) 

  

  

 

STAJINIZ İLE BLOK OLUŞTURABİLECEK ANABİLİM/BİLİM DALLARI 

ANABİLİM/BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dönem VI Kardiyoloji Uygulama Ön Hekimlik Karnesi  

       
 

Mini u  sayı  

          i i  n 

sayı  

Tarih ve onay 

(Süp  vizö  

Asis an   zası)  

            

                 

 

25 
  

                   

                 
75   

Acil kardiyak       

                   
15   

Kardiyoversiyon  

 

Uygun hasta 

v         b        

Efor testi göz    5   

Ekokardiyografi göz    10    

EKG ç          25   

A    y       f ç          10   

A         g z            5     

TEE göz    2   

E               göz    
Uygun hasta 

v         b     
  

Resusitasyon  
Uygun hasta 

v         b     
  

Perikardiyosentez 

(vaka olmazsa maket) 

Uygun hasta 

v         b     
  

 

 

 

 

 



  

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

ÖNHEKİMLİK KARDİYOLOJİ STAJI  DEĞERLENDİRMESİ  

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Önhekim Adı: ……......……………………………  Okul No:…......…………………………… 

 

Tarih: ……......……..  /  …………………… 

 

Stajyer/İntörn Öğrenci Karnesi, öğrencilerin, bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapmaları gereken 

temel hekimlik uygulamalarını planlamak ve izlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Her bir staj programında, öğrenciden beklenen uygulamaların belirlendiği bu karne ile her bir 

öğrencinin ön hekimlik döneminde yeterlik kazanması için yapması gereken temel 

uygulamaların yapılıp yapılmadığını izlemek ve bu yolla öğrencilerin hekimlik 

uygulamalarına ilişkin performanslarını izlemek ve değerlendirmek amaçlanmıştır.  

 

Bu amaç ve hedefler doğrultunda öğrenciler;  

-Her bir stajda sıralanan asgari uygulamaların ve bu uygulamalara ilişkin belirtilen 

değerlendirmeleri izlemek ve ilgili yerleri imzalatmak,  

- Dağıtılan karneyi  yıl içinde eksiksiz olarak tamamlamak, Staj boyunca saklamak ve  staj 

sonunda  nabilim Dalı Eğitim sorumlusuna imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar.  



  

KARDİYOLOJİ STAJI  HEKİMLİK UYGULAMALARI  

 

Uygulama, gözlem ve değerlendirmenin yapılacağı birimler (poliklinik, servis, girişim odası, ameliyat-

hane vb) 

 

I. Hasta dosyası hazırlama/Raporlama 

Öğrencilerin staj program sırasında hazırlamaları gereken dosya minimum sayısı ve bu olguları hazır-

lama esnasında katılım düzeyleri ve değerlendirmeler yer almaktadır. 

Hazırlanan dosya ilişkin olarak hastanın adı-soyadı ya da dosya numarası belirlenen yere yazılmalıdır.  

Hastaların ön tanıları/ tanıları belirtilen yere kaydedilmelidir. Hazırlanan her dosya/rapor için eğitici-

nin ilgili sütunu imzalaması gereklidir.  

 

II. Klinik Beceriler  

Karne içinde yer alan Klinik Beceri Listesi, staj boyunca yeterlik kazanmanız gereken uygulamayı kaç 

defa ve hangi düzeyde yapacağınızı gösterir sütunlar içermektedir. Bu uygulamaları kaç defa yaptığı-

nızı ve tarihlerini belirterek eğiticinize imzalatınız.  

 

III. Akademik Aktiviteler 

Karnenin bu bölümü staj boyunca katılmanız gereken akademik aktiviteleri (makale, seminer, olgu 

tartışması, konsey, mortalite saati, literatür saati gibi) sayı ve katılımdüzeyi (gözlem, seminer/makale 

hazırlama, semir/makale sunma) gösterir sütunlar içermektedir.  Bu girişimleri kaç defa yaptığınızı ve 

tarihlerini belirterek eğiticinize imzalatınız.  

 

IV. Genel Değerlendirme  

 



  

Genel Değerlendirme  

GENEL DEĞERLENDİRME FORMU 

 

 

 

Önhekimin biten rotasyondaki durumunu ilgili alanlar için değerlendiriniz. 

Ye
te

rs
iz

 

Ek
si

k 

Ye
te

rl
i 

İy
i 

M
ü

ke
m

m
el

  

1 

Mesleki bilgi ve beceri (20) 

 Tıbbi öykü, fizik muayene 

 Tanı testleri ve görüntüleme yöntemlerinin seçimi ve yorumlanması 

 Tanı ve ayırıcı tanı koyma 

 Hastalık ve tedavi bilgisini hekim olarak kullanma yeterliliği 

 Mesleki özgüveni 

0 6 12 15 20 

2 

İletişim ve Eğitime katılım (15) 

 Hastalarla açık iletişim ve güven ilişkisi kurma 

 Eğitici ekip ile iletişimi 

 Görev arkadaşlarıyla uyumu 

 Eğitim programına katılımı 

 Verilen görevleri benimsemesi ve yerine getirmesi 

0 5 10 12 15 

3 

Mesleki değerler ve etik (15) 

 Hekimlik rolünü kabullenmesi 

 Yaşam ve davranışlarını hekimliğe yaraşır şekilde yapılandırdı 

 Karar ve uygulamalarında etik kurallara bağlılığı 

 Deontolojik ilkelere değer vermesi 

0 5 10 12 15 

4 

Sürekli mesleki gelişim ve kanıta dayalı tıp (15) 

 Kendini sürekli yenileme ve geliştirme çabası gösterdi. 

 Güncel bilgi kaynaklarına ulaşma ve kullanma çabası gösterdi 

 Tıbbi kararlarını kanıta dayalı yapılandırmayı benimsemişti. 

0 5 10 12 15 

5 
Önhekim değerlendirme karnesindeki uygulama ve işlemlerdeki başarısı 

(15) 
0 5 10 12 15 

Toplam Not  
(herhangi bir maddeden yetersiz veya birden fazla maddeden eksik 

almış olanlar için doldurmayınız) 
............./80 

Eğitim sorumlusunun önhekimle ilgili genel değerlendirmesi ............/20 

Uygulama Dilimi Bitirme Notu (geçer not 60’dır) ............/100 

 



  

Değerlendirme Sonucu:  

İzinsiz olarak gelmediği gün sayısı  ………….. 

Öğrenci Devam Etmiştir □ Öğrenci Devam Etmemiştir □ 

 

Öğrenci Başarısızdır  (herhangi bir maddeden yetersiz 

veya birden fazla maddeden eksik almış olanlar ile 

Bitirme notu 60’dan düşük olanlar) 

□ 

    

(Mutlaka açıklama veriniz) 

 

 

Öğrencinin Güçlü Yönleri  

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

Öğrencinin Geliştirmesi Gereken yönleri  

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

……………... 

 

 

 



  

Öğrenci Başarılıdır 
□ 

 

Açıklama: 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...……………………………….. 

 

İletmek istediğiniz katkı ve eleştirileriniz: 

 ………......………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

…………………………………………………………………………...………………………………... 

 

Eğitim Sorumlusunun  Unvanı, Adı Soyadı  

Tarih  

İmza  

 

 

 


