DÖNEM VI
TEMMUZ
AĞUSTOS
1. STAJ

EYLÜL
EKİM
2. STAJ

KASIM
3. STAJ

ARALIK
4. STAJ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

İÇ HASTALIKLARI

CERRAHİ

ACİL

Hasta ve yakınları ile iletişim kurma
Hasta takibi ve dosya düzeni
Bilimsel yayınları takip etme
Hastalıkların tanısı, tedavisi, korunma
yolları

Fizik
Temel yaşam
Hasta ve yakınları ile iletişim kurma
muayene,
desteği
değerlendirm
Travmaya
e
yaklaşım
Hasta takibi ve dosya düzeni
Acil tedavi
gerektiren
Bilimsel yayınları takip etme
hastalıkların
Hastalıkların tanısı, tedavisi, korunma
Cerrahi
yolları
işlemler
tanısı,tedavisi

OCAK
5. STAJ

ŞUBAT

MART
6. STAJ

NİSAN
7. STAJ

MAYIS
8. STAJ

HAZİRAN
9. STAJ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KIRSAL HEKİMLİK

PSİKİYATRİ

YOĞUN BAKIM

SEÇMELİ

Gebe takibi, doğum eylemi, doğum
sonrası izlem

Birinci basamak
sağlık kuruluşunda

Jinekolojik kanserlerin ve kanser dışı
hastalıkların tanısı, takibi

Hasta ve yakınları
Kadın-çocuk sağlığı ile iletişim kurma
ve aile planlaması
Ruhsal
Kronik hastalıklar hastalıklarların
ve önlenmesi
tanısı ve tedavisi

Akut koroner arter
hastalıklarına
İlgili stajda görülen
yaklaşım
hastalıkların tanı ve
tedavisi
İnvaziv
moitorizasyon

1. STAJ: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Süre: 2 Ay
Konu-Amaç: Bu program, çocuk ve ergen sağlığını koruma ve hastalıklarını tedavi ilkelerine odaklanır. Çocuk ve adolesan sağlığının
korunmasında önemli rol oynayan beslenme, aşılama, büyüme ve gelişmenin izlenmesinin öğretilmesi ilk hedeftir. Çocuk ve adolesan
hastaların muayenesi ve klinik izlemine ilişkin pratik eğitim, çeşitli pediatrik belirti-bulgular ve yaşa göre bulguların değişimi gözden
geçirilir. Öğrenciler vizitlere ve hasta muayenelerine katılarak, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin denetiminde hastaları izlerler.
Yöntem: İnternler, serviste veya poliklinikte rutin hasta takibine katılırlar. Bölüm’de yürütülen bilimsel toplantılarda görev alırlar.
2. STAJ: İÇ HASTALIKLARI
Süre: 2 Ay
Konu-Amaç: Staj kapsamında, farklı hasta gruplarında öykü alma, kayıt tutma ve fizik muayene becerilerini geliştirme; sorgulama ve
muayeneden elde edilen veriler doğrultusunda, tanı için gerekli laboratuar ve görüntüleme yöntemlerini ve uygun klinik yaklaşımı
belirlemede gerekli deneyim ve bilgi birikiminin oluşturulması amaçlanmaktadır. İç Hastalıkları bünyesinde yapılan girişimsel işlemlerde
deneyim kazandırma, koruyucu hekimlik açısından, hastalık taramaları ve önlemler konusunda bilgilendirme, ekip çalışmasına katılım,
hasta ve diğer hekimlerle olan ilişkilerinin profesyonel çerçevede, deontolojik esaslara dayandırılması, hekim sorumluluğu ve bilincinin
geliştirilmesi ile örnek hekim profilinin oluşturulması da temel amaçlardandır.
Yöntem: İnternler, serviste veya poliklinikte rutin hasta takibine katılırlar. Bölüm’de yürütülen bilimsel toplantılarda görev alırlar.

3. STAJ: GENEL CERRAHİ
Süre: 1 Ay
Konu-Amaç: Bu program genel cerrahi hastalıklarını tüm yönleriyle anlama ve tedavilerini içerir. Bu nedenle program birincil olarak
genel cerrahi hastasının muayenesi ve klinik izlemine ilişkin pratik eğitime odaklanır. Çeşitli cerrahi hastalıkların belirti-bulguları ve
sınıflandırma sistemlerini gözden geçirdikten sonra öğrenciler vizitlere katılarak, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin denetiminde
hastaları izlerler.
Yöntem: İnternler, serviste veya poliklinikte rutin hasta takibine katılırlar. Bölüm’de yürütülen bilimsel toplantılarda görev alırlar.
4. STAJ: ACİL
Süre: 1 Ay
Konu-Amaç: Temel hedef internlere, acil servise çeşitli tıbbi sorunlarla başvuran hastaların doğru ve hızlı tanısı ile tedavisini ve
gerektiğinde ikinci basamak hizmet olanaklarına sevk etme planı yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Yöntem: İnternler,rutin olarak hastayı değerlendirerek ilgili uzmana danışırlar.
5. STAJ: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Süre: 45 gün
Konu-Amaç: Bu staj, doğum ve kadın hastalıklarını tüm yönleriyle anlama ve tedavilerini içerir. Bu nedenle program birincil olarak
doğum ve kadın hastalıkları hastalarının muayenesi ve klinik izlemine ilişkin pratik eğitime odaklanır. Doğum ve kadın hastalıklarıyla
ilgili belirti-bulguları ve sınıflandırma sistemlerini gözden geçirdikten sonra öğrenciler vizitlere katılarak, araştırma görevlileri ve öğretim
üyelerinin denetiminde hastaları izlerler.
Yöntem: İnternler, serviste veya poliklinikte rutin hasta takibine katılırlar. Bölüm’de yürütülen bilimsel toplantılarda görev alırlar.
6. STAJ: PSİKİYATRİ
Süre: 20 Gün
Konu-Amaç: Bu staj, ruhsal bozuklukları tüm yönleriyle anlama ve tedavilerini içerir. Bu nedenle program birincil olarak psikiyatrik
hastanın muayenesi ve klinik izlemine ilişkin pratik eğitime odaklanır. Çeşitli psikiyatrik belirti-bulguları ve sınıflandırma sistemlerini
gözden geçirdikten sonra öğrenciler vizitlere katılarak, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin denetiminde hastaları izlerler.
Yöntem: İnternler öğretim üyeleri rehberliğinde hasta takip ederler.

7. STAJ: KIRSAL
HEKİMLİK Süre: 40 gün
Konu-Amaç: Toplumu oluşturan herkesin bedensel, mental ve sosyal, yönden tam tam bir iyilik halinde olmasını sağlamak için
koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak, sağlık sisteminin çeşitli basamaklarında, sağlık
personeli tarafından bir ekip yaklaşımı ile nasıl sunulduğunun öğrenilmesini ve toplumda sağlığı etkileyen faktörlerin incelenmesini
kapsar. Yöntem: İnternler, birinci basamak sağlık hizmeti veren bir kuruluşta çalışırlar ve Bölüm’deki çalışmalara katılırlar.
8. 8 . Staj: Aile Hekimliği
Süre: 20 gün
Konu-Amaç:Tıp eğitiminin klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları aile hekimliği hizmeti
sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Öğrenciler bu amaçla, üniversitemiz birinci basamak sağlık hizm eti
sunulan alanlarında sorumlu öğretim üyesi/leri gözetiminde, çalışma ilkeleri ve kuralları doğrultusunda intörnlük dönemi için
tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirmektedirler. Öğrencilerin mezuniyet sonrasında, birinci basamakta etkin, kalit eli
hizmet üretebilecek donanıma sahip olmalarını sağlamak, birinci basamakta sık gözlenen semptomlar ve bu semptomlara odaklı
yaklaşımlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve öğrenciye birinci basamağa yönelik klinik bilgi, beceri, tutum ve davranı şlarının
geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamak başlıca amaçlardır.
Yöntem:Dönem VI Aile Hekimliği Stajı Üniversitemiz Yenikent Polikliniği’nde bulunan İntörn Polikliniği, Bağlıca Kampüsünde
bulunan Medikososyal Merkezi, Ankara Hastanemiz içinde bulunan Sigara Bırakma Merkezi v e Çankaya İlçesi’nde yer alan Aile
Sağlığı Merkezleri’nde rotasyonlardan oluşmaktadır. Bu rotasyonlar arasında intörn doktorların staj süresince toplam dört gün birinci
basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliğine özgün konularda ders ve toplantılara katı lırlar.

9. STAJ: YOĞUN BAKIM
SEÇMELİ
Süre: 1 Ay
Konu-Amaç: Her biri 1 ay süren Anestezi yoğun bakım veya Koroner yoğun bakım stajlarından seçmeli olarak oluşmaktadır. Amaç,
yoğun bakım temel ilkelerini anlama ve acil durumların tanınması ve yönetimini içerir. Şok, sıvı tedavisi, elektrolit replasmanı, organ
yetmezlikleri ve kardiyopulmoner resüsitasyon gibi konular hasta başı vizitlerde tartışılarak gerekli uygulamalar yapılır.
Yöntem: Teorik anlatımlar öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilirken pratik uygulamalar öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin
denetiminde yapılır.

10. STAJ: SEÇMELİ
Süre: 1 Ay
Konu-Amaç: Öğrenciler istedikleri stajı seçebilirler. Bu stajın amacı öğrencilerin gelecekteki tercihlerini belirlemek üzere bölümleri
tanımalarını sağlamaktır. Eğitim ile ilgili teorik ve pratik ayrıntılar, ilgili stajın sorumluları tarafından belirlenir.
Yöntem: İnternler, serviste veya poliklinikte rutin hasta takibine katılırlar. Bölüm’de yürütülen bilimsel toplantılarda görev alırlar.

