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Açıklama: 
 
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi 
Öğrenci Kurulu (TEÖK) yönergesinin 11. maddesi gereğince, TEÖK Koordinasyon 
Kurulu kararınca, Dönem 6 Acil Tıp Stajı 3. Döngü Geri Bildirim Toplantısı düzenlemiştir. 
Bu toplantıların amacı stajlarını tamamlayan intörn hekimlerin ilgili anabilim dalının 
eğitim programı başta olmak üzere, fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimine katkıda 
bulunmalarını sağlamaktır. 
 
Rapor içeriğinde Acil Tıp stajını tamamlayan intörn hekimlerin staj sonu genel 
değerlendirmesine yer verilmiştir. Raporda intörn hekimler, Acil Tıp stajını aldıkları süre 
zarfında faydalı bulduğu uygulamaları, stajın geliştirilmesi gereken eğitimsel yönlerini ve 
çalışma şartlarını değerlendirmiş, aynı zamanda çözüm önerilerini sunmuştur. 
 
İntern Hekimlerin Görev Tanımı 
 
● Acil Tıp bölümünde ciddi bir şekilde yardımcı personel ve hemşire açığı vardır. Bu 

sebeple yardımcı personel ve hemşirelerin görevi intörn hekimlere yaptırılmaktadır. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İntörn Doktor Yönergesi Madde 6, e 
fıkrası “İntörn doktorluk döneminde, öğrencilere eğitimine katkı sağlamayan yardımcı 
elemanların yapması gereken işler yaptırılmaz.” doğrultusunda intörn hekimlerin 
görev tanımı staj bünyesinde net bir şekilde belirlenmelidir.  

● Acil Servis dışına çıkarılan hastaların (Acil BT çekimi vb. durumlarda) yanında intörn 
hekimler refakat etmektedir. Bu gibi durumlarda hastalar hakkında intörn hekimler 
bilgilendirilmedikleri için acil gelişebilecek herhangi bir durumda zamanında 
müdehale edilemeyebilir. Hem hasta hem de intörn hekimin zor durumda kalmaması 
açısından hasta ile ilgili bilgilendirmeler sorumlu araştırma görevlisi tarafından intörn 
hekime yapılmalıdır. Yine bu hususta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
İntörn Doktor Yönergesi Madde 6, g fıkrası “İntörn doktorlar yaşamsal tehlikesi olan, 
acil müdahale gerektiren ve adli vakaların değerlendirmesinde veya naklinde tek 
başına görev almazlar.” dikkate alınmalıdır. 
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● Hasta yakınlarının kontrolsüzce içeri alınması Acil Serviste işleyişi bozmaktadır. 
İşleyişin düzeni açısından hasta yakınlarının belirli saatlerde girişi sağlanmalıdır. 

● Triajdan sorumlu intörn hekimin belirlediği alan (yeşil, sarı, kırmızı) servis içerisinde 
değiştirilmektedir. Bu durumda intörn hekim ve servis içinde çalışan araştırma 
görevlisi karşı karşıya gelmektedir. Bu gibi durumlarda intörn hekimlerden kaynaklı 
bir yanlışlık oluyorsa nöbetçi intörn hekimlere yönelik konu ile ilgili bilgilendirme 
servisin kıdemli nöbetçi asistanı tarafından yapılmalıdır.  

 
Fiziki Koşullar ve Çalışma Koşulları 
 
● İntörn hekimlerin hasta tanı, tedavi ve takip süreçlerine daha aktif katılması açısından 

her intörn hekim bir araştırma görevlisi ile birlikte çalışmalıdır. Böylelikle intörn hekim 
daha efektif hasta takibi yapabilir. 

● Damar yolu açma, mayi takılması, kan tetkikleri için barkod basılması, EKG çekilmesi 
vb. uygulamaların tamamını intörn hekimler yapmaktadır. Özellikle EKG çekimi diğer 
uygulamalara göre daha çok zaman almaktadır. Bu uygulamaları elbet intörn 
hekimler de yapmalıdır, fakat uygulamaların sayısının fazla olması intörn hekimin 
çalışma saatleri süresince klinik gözleme ayırdığı süreyi belirgin bir şekilde 
azaltmaktadır. Bu durum acil tıp bölümünde eksik olan personel açığı az da olsa 
kapatılarak iyileştirilebilir. EKG çekimi için de belirli saatlerde çalışmak koşulu ile bir 
EKG personelinin çalıştırılması gerekmektedir. 

● İntörn hekimler için yemek saati bulunmamaktadır. Dönüşümlü bir şekilde belirli 
saatlerde intörn hekimlerin yemek molası vermesi bu sorunu çözebilir. 

 
Eğitim 
 
● Acil Tıp stajının amaç ve öğrenim hedeflerinin anlatılması amacıyla yapılan uyum 

programlarının süresi ve içeriğinin arttırılması intörn hekimler tarafından talep 
edilmektedir. 

● Öğretim üyeleri ile yapılan hasta başı vizitleri intörn hekimler için son derece faydalı 
bulunmaktadır. Bu vizitlerin öğretim üyeleri ile birlikte her gün yapılması intörn 
hekimler tarafından talep edilmektedir. 

● Araştırma görevlilerinden Dr. Emre Özdemir, Dr. Mehmet Baş, Dr. Onur Çiftçi intörn 
hekimlerle hastaların ön tanı, tanı, tedavisini hasta başlarında tartışarak intörn 
hekimlerin eğitimine katkı sağlamaktadırlar. Bu uygulamanın diğer araştırma 
görevlileri tarafından da benimsenmesi anabilim dalı tarafından sağlanmalıdır. 

● USG, Sütur atma, CPR eğitimleri intörn hekimlere katkı sağlamaktadır. Bu eğitimlerin 
mümkün olduğunca Acil Tıp stajının ilk haftalarında yapılması stajın kalan günlerinde 
intörn hekimlerin bu uygulamaları hasta üzerinde daha bilinçli bir şekilde 
yapabilmelerine olanak sağlar. 

● Acil Tıp bünyesinde reçete yazımı, ekg yorumlama eğitimlerinin yapılması ve bu 
uygulamaların hasta başında da sürdürülmesi intörn hekimler tarafından talep 
edilmektedir. 
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● Çarşamba günü araştırma görevlilerine yönelik düzenlenen seminerler intörn 
hekimler için de faydalı olmaktadır. Bu seminerlere nöbet ertesi olan intörnler 
hekimler dışındaki tüm intörn hekimler katılmalıdır. 

● Acil servise ender görülen vakalar geldiğinde bu vakaların  tüm intörn hekimlerle 
paylaşılması intörn hekimlere meslek hayatlarında büyük tecrübe kazandırabilir. 
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