
İÇ HASTALIKLARI



1- Anamnez alır.



2-Dahiliye hastasını değerlendirme
kriterlerini sayar.



3-Sistemik fizik muayenenin nasıl 
yapıldığını açıklar.



4-Ülkemizde sık görülen dahili hastalıkları
tanır.



5-Acil iç hastalıklarını tanır ve hangi organ
sisteminden kaynaklandığını açıklar.



6-Gastrointestinal sistem hastalıklarını 
tanır ve tedavisini anlatır.





7-Nefrolojik hastalıkları tanır ve tedavisini 
anlatır.





8-Hematolojik hastalıkları tanır ve 
tedavisini anlatır.





9-İmmünolojik-romatolojik hastalıkları 
tanır ve tedavisini anlatır.





10-Endokrinolojik hastalıkları tanır ve 
tedavisini anlatır.





11-Onkolojik hastalıkları tanır ve 
tedavisini anlatır.





12- İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde 
kullanılan laboratuvar, radyolojik yöntemler 
ve girişimleri saymalı





ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI



1- Tanı, tedavi ve izlem basamaklarında
bütüncül bir yaklaşım sergiler.



2- Çocuklarda fizik muayene yöntemlerine 
hakim olup, bulgular ve hastalıklar arasında 
ilişki kurar.



3- Sağlıklı çocuğun kontrol ve takibini
gerçekleştirir.



4- Sık görülen çocukluk çağı kan ve onkolojik
hastalıklarını tanır ve tedavilerini düzenler.





5- Sık görülen çocukluk çağı dolaşım ve
solunum hastalıklarını tanır ve tedavilerini
düzenler.





6- Sık görülen çocukluk çağı sindirim,
endokrin, beslenme ve metabolizma
hastalıklarını tanır ve tedavilerini düzenler.





7- Sık görülen çocukluk sinir ve hareket 
sistemi hastalıklarını tanır ve tedavilerini 
düzenler.





8- Sık görülen çocukluk çağı ürogenital
sistem hastalıklarını tanır ve tedavilerini 
düzenler.





9- Sık görülen çocukluk çağı enfeksiyon 
hastalıklarını tanır ve tedavilerini düzenler.





10- Sık görülen yenidoğan hastalıklarını 
tanır ve tedavilerini düzenler.





11- Anne sütü, aşılama, çocukluk çağı 
taramaları konusunda koruyucu hekimlik 
bilgilerine sahip olur ve uygular.



12- Çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesi 
için koruyucu hizmetlerin önemini bilir ve 
uygular.



13- Çocukluk çağı hastalıklarındaki acil 
yaklaşımları bilir ve uygular.



14- Kronik sorunu olan hastaları izlemenin 
önemini bilir ve izlemini gerçekleştirir. 
Çocuklarla iyi iletişim kurar.



15- Hasta yakınları, meslektaşları ve diğer 
sağlık çalışanları ile bir ekip halinde 
çalışmanın önemini bilir ve uygular.



16- Sık görülen çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve 
tedavisinde kullanılan laboratuar, radyolojik yöntemler ve 
prosedürleri güncel yaklaşımlarla takip eder ve uygular.



17- Bilgiye ulaşma, öğrenme ve sağlık bakım 
süreçlerinde bilgi ve sağlık teknolojilerini etkin 
bir şekilde kullanır



18- Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde zamanı ve kaynakları 
etkin bir şekilde planlar, öncelikleri belirler, kaynakları 
rasyonel bir şekilde yerinde ve dengeli kullanır.



19- Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve 
sonuçlarını rapor haline getirir, bir makaleyi, kanıta 
dayalı tıp açısından okuyup değerlendirir.



20- Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel 
literatürü izleme, bilginin doğruluğu, güvenirliliği ve 
geçerliliğini değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine 
sahiptir



21- Bilgi ve iletişim teknolojisini sağlığın 
geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların 
tanı‐tedavisi ve toplum sağlığını sürekli izlemek 
amacıyla kullanır.



22- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri kullanarak bebek ve çocukları da 
kapsayacak şekilde birey, aile ve topluma yönelik sağlık 
eğitimi ve uygulaması yapar



23- Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu 
davranışı devam ettirir. Bu kapsamda bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve 
uygular. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere 
katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.



ÇOCUK CERRAHİSİ



1- Cerrahi hastanın öyküsünü alır, kayıt
tutar ve rapor hazırlar



2- Cerrahi hastanın sorununa göre genel
fizik muayenesini yapar, tedavisini planlar



3- Çocuklarda sık görülen cerrahi hastalıklarda 
ayırıcı tanı yapar ve uygun sağlık 
merkezine sevk eder





4- Acil (travma, akut karın veya diğer) tıbbi
durumlarda,gerekli acil müdahaleyi yapar, tedaviyi
planlar gerekirse ilgili uzmana yönlendirir



5- Solunumsal ve gastrointestinal doğumsal 
anomalileri tanır, ilk müdahalelerini yapar ve 
bir uzmana yönlendirir.



6- Çocukluk çağına özgü tümörleri tanır,
tanı, tedavi ve takibini özetler.





7- Cerrahi aletleri ve malzemelerini tanır.



8- Basit cerrahi girişimleri (damar yolu açmak, 
venöz‐kapiller kan örneği almak, lavman yapmak, 
nazogastrik sonda ve idrar sondası koymak vb) 
uygular, sterilizasyon kurallarına uyar.



9- Klinik tabloyu öykü, fizik muayene 
bulgularını kullanarak değerlendirir.



10- Uygun tanı testlerini saptar.



11- Çalışma ekibi, hasta ve yakınları ile etkili 
iletişim kurar. Hasta ve hasta yakınlarına 
doğru, yeterli ve anlaşılır bilgi verir.



12- Hekimlik bilgi ve becerisini artırmak için 
sorgular ve araştırır. Kanıta dayalı tıp 
bilgilerini ayırt eder.



KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM



1- Antenatal izlemi doğum ve doğum
sonundaki sorunların bilinmesi ve pratik
klinik yaklaşım algoritmasının öğretilmesi,





2- Riskli gebeliklerde izlem, tanı ve 
tedavisi konusunda temel bilgi kazanımı,





3- Jinekolojik sorunlara temel muayene 
ve tanı testleri ile yaklaşım becerilerinin 
edinilmesi





GENEL CERRAHİ



1- Hasta değerlendirme, hikaye alma ve fizik
muayene hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.



2- Hastalıkların fizyopatolojisi, tanısı ve
tedavisi hakkında eğitim alır.



3- Ayrıca öğrencilerin batın grafisi değerlendirme, arterial 
kan gazı alarak değerlendirme, sıvı elektrolit dengesini 
düzenleme, parasentez yapabilme, sutür atılması ve 
alınması, nazogastrik ve idrar sondası takılması, damar 
yoku açılması gibi pratik becerilerin edinir.



4- Gastrointestinal, meme, endokrin cerrahi
operasyonlarının, cut‐down açılması, endoskopi,
pHmetre takılması, hasta resusitasyonu, apse açılması
ve reçete yazılması gibi işlemleri gözler



KARDİYOLOJİ



1- Meslek Pratiğinde Sık Görülen Kardiyovasküler
Hastalıkların Tanı ve Tedavisine Yaklaşımın Kazanılması



2- Tüm Dünyada En Sık Ölüm Nedeni Olan
Kardiyovasküler Hastalıklara Pratik Yaklaşımın Edinilmesi





3- Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Hakkında Bilgi 
ve Becerinin Öğrenilmesi





4- Kardiyak Anamnez ve Fizik Muayene Becerisini
Sağlanması



GÖĞÜS 
HASTALIKLARI



1- Solunum sistemi anatomisinin
tanınması



2- Solunum sistemi fizyolojisinin 
tanınması



3- Temel bilgiler eşliğinde solunum sistemi 
hastalıklarında öykü alma tekniklerinin 
öğretilmesi



4- İyi bir anamnez yeteneği
kazandırılması



5- Anamnez alma teknikleri öğretilerek hasta 
hekim guveninin öneminin vurgulanması



6- Göğüs hastalıkları ile ilişkili semptomların
tanıtılması ve bu semptomları sorgulayarak
ayırıcı tanıya yönlenme



7- Ayrıntılı bir öykü ile ileri tetkik ve tedavi 
şemalarının belirlenmesi



8- Solunum sistemi hastalıklarının
tanımlanması





9- Solunum sistemi hastalıklarında anamnez 
ve fizik muayene becerilerinin kazandırılması



10- Solunum sistemi semptomlarının 
tanımlanarak ayırıcı tanıdaki öneminin 
vurgulanması



11- Solunum sistemi hastalıklarında tanısal 
yaklaşım tekniklerinin kazandırılması



12- Solunum sistemi hastalıklarında ayırıcı tanıda 
düşünülmesi gereken klinik durumların değerlendirilebilmesi 
yeteneğinin kazandırılması



13- Solunum sistemi hastalıklarında tedavi 
yöntemlerinin tartışılması ve güncel 
bilgilerin tekrarlanması



ACİL TIP



1- Temel yaşam desteği yapabilme 
becerisini kazandırmak



2- Travmalı hasta ile karşılaşıldığında ilk
ve detaylı değerlendirme yapabilmek



3- İlk yardım uygulamalarını doğru ve 
eksiksiz yapabilmek



4- Triyaj yapabilme becerisini kazanmak



5- Hipotansif hastayı değerlendirmek ve 
ayırıcı tanıları düşünebilmek



6- Acil servise başvuran hastaların tanı
ve tedavi yönünden önceliğini belirler.



7- Acil hastalardan şikayetlerine yönelik tıbbi öykü
alır, fizik muayene yapar, tanıya
yönelik laboratuvar ve görüntüleme incelemelerini
planlar.



8- Politravmalı bir hastada birincil bakıyı 
yapar, eş zamanlı resüsitasyon önlemlerini 
alır.



9- Acil hastalar için gerekli hayat kurtarıcı girişimleri (damar yolu
açma, sütür atma, CPR yapma, NG ve İdrar sondası takmak, kan
gazı almak, endotrakeal entübasyon ve noninvaziv ventilasyon
uygulama, defibrilatör aletini kullanma) uygular.



10- Nefes darlığı ile gelen hastalarda
ayrıcı tanı yapar ve tedavisini planlar.



11- Acil serviste sık kullanılan ilaçların
endikasyonları, dozları, uygulama yöntemleri
ve kontra endikasyonlarını özetler.



12- Göğüs ağrısı ile gelen hastalarda 
ayrıcı tanı yapar ve tedavilerini planlar.



13- Ventriküler ve supraventriküler aritmileri 
tanır, stabil veya anstabil kavramını açıklar



14- Karın ağrısı gelen hastalarda ayrıcı
tanı yapar ve tedavilerini planlar.



15- Hastaların ikincil bakısını tamamlar ve 
tanı için gerekli ve öncelikli tetkikleri planlar, 
ilgili bölümlerle zamanında konsülte eder.



KVC (SEÇMELİ)



Kardiyovasküler acil cerrahi girişimlerin 
hangi hastalıklarda uygulandığını bilir



Kardiyovasküler cerrahi geçirmiş hastaların 
bakımında ekip üyesi olarak çalışabilir



NÜKLEER TIP (SEÇMELİ)



Nükleer Tıp'ta kullanılan tedavi ve tetkik 
metodlarını sayabilir



Nükller Tıp'ta kullanılan tetkik ve tedavi 
metodlarının yan etkilerini bilir



RADYASYON 
ONKOLOJİSİ (SEÇMELİ)



Radyoterapi tedavi aygıtlarını tanır



Sık görülen ve radyoterapinin etkin olduğu 
kanserlerdeki radyoterapi prensiplerini 
sayabilir



Radyoterapi uygulamalarının yakın ve 
uzak dönem yan etkilerini tanıyabilir



Acil radyoterapi uygulaması 
endikasyonlarını sayabilir



GÖĞÜS CERRAHİSİ  
( SEÇMELİ ) 



Toraks travmalarına acil yaklaşımı bilir



Akciğer maliginitelerinde ameliyat 
endikasyonlarını sayabilir



Göğüs Cerrahisinde ameliyat olacak 
hastadaki temel prensipleri sayabilir
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