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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DÖNEM IV STAJ PROGRAMI 

 

 
 

Dönem IV staj eğitiminde o yılki öğrenci sayısına göre staj grupları 4 ya da 6’ya bölünerek 

oluşturulmaktadır. İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları gibi stajlarda 2 grup olarak, diğer 

stajlarda ise tek grup halinde eğitim yapılmaktadır. Her bir grup, yıllar içinde değişmekle birlikte 

ortalama 8 kişiden oluşmaktadır.  

 

 

KLİNİKLE TANIŞMA STAJI 

 

Amaç: Kursun amacı öğrencileri klinik stajların temel bilgi ve becerileri konusunda bilgilendirerek 

stajları tanıtmak ve hazırlamaktır. Klinik farmakoloji, klinik biyokimya ve Radyoloji de dahil 

edilerek temel bilgilerin verilmesi amaçlamaktadır.  Staj sonunda öğrencilerin uygun bir şekilde 

hastalık öyküsü alması ve fizik muayene yapması beklenmektedir. Öğrencilerden klinik semptom 

ve bulgular ile hastalıklara tanı koyma ve uygun yaklaşımı gösterme becerisi beklenir.  

 

Süre: 4 hafta 

 

Yöntem: Teorik derslerle birlikte öğretim görevlileri eşliğinde hikaye alma, fizik muayene, tetkik 

değerlendirme pratikleri ve klinik tartışmalarla yürütülmektedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

İÇ HASTALIKLARI  

 

Amaç: Öğrencilere,  erişkin hastalıklara yaklaşım, ayırıcı tanı, ilk tedaviyi planlayabilme, ayrıca 

kronik hastalıklardaki takip ve tedavi planını yapabilme, hastanede tedavi gören hastalardaki takip 

prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda hasta sorumluluğunu üstlenebilme, 

sorgulama, araştırma ve karar verme becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

Süre: 8 hafta   

 

Yöntem: Dersler teorik anlatım, sınıf tartışması, birlikte hasta görme ve klinik tartışma şeklindedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  

 

Amaç: Bu klinik eğitim programındaki amacımız; öğrencilere çocukları ve onların hastalıklarını 

öğretirken, klinik pratik uygulamalar ile birlikte hasta sorumluluğunu alma, eleştirel düşünme ve 

sorgulama, klinik karar verme becerilerini kazandırmaktır. 

 

Süre: 8 hafta 

 

Yöntem: Teorik dersler, klinik pratik uygulamalar, vaka ve mortalite toplantıları, seminer ve 

makale saatlerini kapsayan bir eğitim programı ile bu alanlardaki temel bilgilerin verilmesi 

planlanmıştır. Teorik ve pratik uygulamaların eşit ağırlıkta olacağı bir şema oluşturulmuştur. Teorik 

dersler, klinik uygulamalar ve pratikler bölümümüzün öğretim üyeleri gözetim ve denetiminde 

gerçekleştirilir.  

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

PSİKİATRİ  

  

Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri major ruhsal bozuklukların klinik özellikleri, ele alınması ve 

tedavileri konusunda bilgilendirilmesidir.  

 

Süre: 3 hafta 

 

Yöntem: Dersler teorik anlatım, sınıf tartışması ile birlikte hasta görme ve klinik tartışma 

şeklindedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON  

 

Amaç: Lokomotor sistem bozuklukları ve özürlülüğe neden olan durumlarda klinik ve fonksiyonel 

değerlendirme yöntemlerini öğretmek. Tanısal ve tedavi edici bilgi sağlamak ve öğrencinin bilgiyi 

klinikte kullanma yeteneğini geliştirmek. Öğrencileri yatan hasta takibi, ayaktan hasta takibi ve 

fizik muayeneye aşina hale getirmek. Staj tamamlandığında öğrencilerin özellikle nörolojik, 

ortopedik ve romatolojik bozukuklara bağlı özürlülüğe sahip hastaları değerlendirebilmeleri ve aynı 

zamanda lokomotor sistem bozukluğu olan hastaları klinik özellikleri, ayırıcı tanı ve tedavi 

yaklaşları açısından ele alabilmeleri beklenir 

Süre: 2 hafta 

 

Yöntem: Staj programı, dersler, hasta vizitleri, sınıf içi ve hasta başı tartışmaları ve pratik 

uygulamalardan oluşmaktadır.   

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 
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İNFEKSIYON HASTALIKLARI 

 

Amaç: Öğrencilere infeksiyon hastalıklarını öğretirken, laboratuarda bakteri tanımlamaya yönelik 

basit testleri yapabilme, hasta sorumluluğu alma, eleştirel düşünme ve sorgulama, klinik pratik ve 

karar verme becerisini de kazandırmaktır. Mezun olan öğrencilerin bir infeksiyon hastalığına tanı 

koyabilmesi, izlemini ve tedavisini yapabilmesi beklenir. 

 

Süre: 2 hafta. 

 

Yöntem: Bu klinik eğitim programı teorik ders, klinik ve laboratuar pratik uygulama, interaktif 

ders, seminer, olgu tartışması ve makale saatlerini kapsamaktadır. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

 

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri temel göğüs hastalıkları semptomları, fizik muayene bulguları, 

temel hastalıklar ve nedenleri ile tanıştırmak, böylece daha sonraki yıllarda karşılaşacakları daha 

komplike akciğer hastalıklarını anlamaları için gerekli immonolojik, moleküler ve patofizyolojik 

mekanizmaları vermektir. 

 

Süre: 3 hafta 

 

Yöntem: Teorik dersler, sınıf konferans ve tartışmaları ile pratik çalışmalardan oluşmaktadır 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

 

KARDİYOLOJİ 

 

Amaç: Stajın amacı temel kardiovasküler hastalıkların semptom ve bulgularının, ayırıcı tanı ve 

tadavisinin öğretilmesidir. Bu stajın sonunda öğrenciler kalp hastalarında öykü alma ve fizik 

inceleme yaparak belirgin semptom ve bulguları saptayabilmeli,  bu semptom ve bulgularla 

hastalarda ayırıcı tanı ve temel kardiyovasküler hastalıklarda tedavi planı yapabilmelidir. 

Süre: 3 hafta 

 

Yöntem: Teorik anlatım, hasta başı vizit, olgu tartışmaları ve klinik tartışma şeklindedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 
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DERMATOLOJİ 

 

Amaç: Öğrencilerin sık görülen deri hastalıklarının tanı ve tedavisi hakkında bilgilendirilmesini 

sağlamaktır. Öğrencilerden deri hastalıklarının klinik özellikleri, tanı koyma yöntemleri ve 

tedavileri konusunda bir kavrayış geliştirmeleri beklenir. 

 

Süre: 3 hafta 

 

Yöntem: Dersler teorik anlatım, makale ve seminer saatleri ve birlikte hasta görme ve klinik 

tartışma şeklindedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

 

NÖROLOJİ 

 

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri nörolojik hastalıkların tanısını koyabilecek ve gereken acil 

müdahaleyi yaparak gerektiğinde ikinci basamak tedavi merkezine yönlendirebilecek düzeyde bilgi 

ve beceri sahibi olmasını sağlamaktır.  

 

Süre: 3 hafta 

 

Yöntem: Dersler teorik anlatım, sınıf tartışması ile birlikte hasta görme ve klinik tartışma 

şeklindedir. 

 

Bu klinik staj eğitimi zorunlu bir programdır. 

 

 

 

 


