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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 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 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajını tamamlayan intörn hekimlerin staj 
sonu genel değerlendirmesine ve çalıştıkları servis ve polikliniklerdeki gözlemlerine ayrı 
ayrı yer verilmiştir. Raporda intörn hekimler, bu başlıklar altında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları stajını aldıkları süre zarfında faydalı bulduğu uygulamaları, stajın 
geliştirilmesi gereken eğitimsel yönlerini ve çalışma şartlarını değerlendirmiş, aynı 
zamanda çözüm önerilerini sunmuştur. 
 
Genel Değerlendirme 
 
Eğitim Toplantıları 

 
● Poliklinikte çalışan intörn hekimlere düzenlenen sabah toplantı saatleri son derece 

faydalı bulunmaktadır. Öğretim üyesi ve intörn hekimler birlikte, mezuniyet 
sonrasında karşılaşılabilecek hastalara yönelik yaklaşımların pratik olarak 
kazanılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretim üyesi moderatörlüğünde 
interaktif bir tartışma ortamı sağlanmakta, öğrencilerin klinik yaklaşımlar ile ilgili tüm 
sorularına yanıt alınmaktadır. 

● Prof. Dr. Koray Harmancı ‘nın kendi insiyatifi ile verdiği, “Saat 17:15 Dersleri” 
mezuniyet sonrası için intörn hekimlere sık karşılaşacakları hastalıklar konusunda 
yaklaşım, reçete yazımı ve hastaların takibi açısından fayda sağlamıştır. Bu derslerin 
sayılarının arttırılması intörn hekimlere daha çok fayda sağlayabilir. 
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● Öğle aralarında düzenlenen makale toplantıları intörn hekimler için uzmanlık 
düzeyindedir. Olgu sunumları ise son derece faydalıdır. İntörn hekimler öğle 
aralarında sadece olgu sunumlarına katılım göstermeleri yeterli olabilir. 

 
Vizitler 
 
● Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Özcan Bör, Prof. Dr. Koray Harmancı, Prof. Dr. 

Birgül Kırel, Doç. Dr. Coşkun Yarar, Doç. Dr.  Ömer Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Gürkan 
Bozan ‘ın vizitleri eğitim yönünden intörn hekimlere fayda sağlamıştır. 

 
● Çocuk Acilde çalışan intörn hekimler polikliniklerde çalışan intörn hekimlere 

düzenlenen sabah toplantılarına katılamamaktadır. İntörn hekimler tarafından faydalı 
bulunan bu uygulamadan Çocuk Acilde çalışan intörn hekimler de faydalanmalıdır. 

 
Nöbetler 
 
● Çocuk Acilde çalışan intörn hekimlerin aynı ayda yine Çocuk Acilde nöbet tutması 

sonucunda intörn hekimler yaklaşık 36 saat kesintisiz çalışmaktadır. Yetişkin acilde 
ise intörn hekimler 10 ve 14 saatlik çalışma dilimleri ile çalışmakta iken Çocuk Acil 
intörnlerinin yaklaşık 36 saat çalışması hem gelen hastalar açısından hem de çalışan 
intörn hekimin sağlığı açısından faydalı bulunmamaktadır.  

● Yeni doğan intörn hekimlerinin de yine tüm nöbetlerinin Yeni Doğan Servisinde, 
poliklinik ayında da neredeyse tüm nöbetlerinin Çocuk Acilde olması nöbetlerin 
dağılımı açısından adil bulunmamaktadır. 

● Nöbetler ile ilgili tüm bu sorunlardan yola çıkılarak intörn hekimlerin tüm servislerde 
ve Çocuk Acilde tutacakları nöbetlerin eşit dağıtılması bu konu hakkındaki sorunları 
çözümleyebilir. Böyle bir sistem getirilemese bile Çocuk Acilde çalışan intörn 
hekimlerin o ay içerisinde Çocuk Hematoloji Servisinde, Çocuk Hematoloji Servisine 
geçtiklerinde ise Çocuk Acilde nöbet tutmaları sağlanabilir. Yeni Doğan Servisi intörn 
hekimleri için de bir sonraki ay Çocuk Acilde mümkün olduğunca daha az nöbet 
tutması sağlanarak bu sorun kısmen de olsa çözülebilir. 
 

 
Fiziki Koşullar ve Çalışma Koşulları 
 
● Çocuk Acilde intörn hekimlere ait yatak bulunmamaktadır. Özellikle nöbet tutan 

asistan hekim sayısı fazla olduğunda intörn hekimler sıkıntı yaşamaktadır. İntörn 
hekimler için şartlar uygunsa bir oda, içerisine iki yatak temin edilerek sorun 
çözülebilir. 

● Çocuk Acilde triaj olmaması hekimlere ciddi problem yaratmaktadır. Acil tedavi 
gerektirmeyen birçok hasta ve yakını Çocuk Acilde bulunarak hem asistan hekimin 
hem de intörn hekimin görev yapmasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda Çocuk 
Acilde primer tedavi edilmesi gereken hastaların tedavisini de geciktirmektedir. Çocuk 
Acil için bir triaj açılıp triajdan sorumlu bir asistan ve bir intörn hekim Yetişkin Acildeki 
gibi görevlendirilerek bu sorun ortadan kaldırılabilir. 
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Poliklinikler 
 
● Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajının poliklinik ayında, 1 ayda sadece tek bir 

poliklinikte çalışılmaktadır. Bu durum intörn hekimlere “Genel Pediatri  Kavramı, 
Algısı ve Bilgisi” kazanması hususunda eksiklik yaratmaktadır. Döngü sürelerinin bir 
ay yerine iki hafta şeklinde düzenlenmesi ve özellikle Genel Pediatri, Sağlam Çocuk, 
Çocuk Alerji, Çocuk Kardiyoloji, Yeni Doğan polikliniklerinde daha fazla intörn 
hekimin çalışması ile bu sorun çözümlenebilir. Çünkü bu polikliniklerde intörn 
hekimlerin tanı, tedavi, izlem aşamasında gözlemleri, onlara mezuniyet sonrasında 
ciddi kazanımlar sağlayacaktır. 
Konu ile ilgili örnek uygulama: İç Hastalıkları stajındaki iki haftalık Genel Dahiliye 
poliklinik uygulaması bu konuda son derece iyi bir örnektir. Genel Dahiliyede intörn 
hekimler bizzat hasta bakmakta, tanı ve tedavi süreçlerinde yer almaktadır. Aynı 
zamanda asistan hekim gözetiminde reçete dahi yazmaktadır. Saat 16:00 - 17:00 
arasında ise sorumlu öğretim üyesi ile birlikte İç Hastalıklarında sık karşılaşılacak 
hastalıklar tartışılmaktadır. 

● Özellikle Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Çocuk Nefroloji 
polikliniklerinde dosya ve evrak işleri çok fazladır. Bu işlerden tek sorumlu kişi ise 
intörn hekimdir. İntörn hekim aynı zamanda bu belgelerin elektronik ortama 
geçişinden de sorumlu tutulmaktadır. Tüm bu işlerin yapılması esnasında intörn 
hekimler yeterince hasta muayenesi yapamamaktadır. Bu durum intörn hekimin 
mezuniyet öncesi eğitiminde hastalıkların tanı, tedavi ve takip sürecine aktif 
katılamamalarına neden olmaktadır. Hasta bilgi, kayıt işlemlerinin tümünün asistan 
hekim ve intörn hekim iş birliğiyle sadece elektronik sisteme girilmesi, intörn 
hekimlerin klinik gözlemi açısından eğitimlerine daha fazla katkı sağlayabilir. 
Böylelikle intörn hekimin daha çok fizik muayene yapması, anamnez alması ve reçete 
yazması sağlanacaktır. 

● Toplantı esnasında intörn hekimler her gün polikliniğin o ayki sorumlu öğretim üyesi 
ile birlikte hasta muayenesi yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Her gün öğretim üyesi 
ile en az yarım saat birlikte hasta bakılması faydalı olabilir.  
Konu ile ilgili örnek uygulama: Çocuk Endokrinoloji Polikliniğinde Prof. Dr. Birgül 
Kırel’ in intörn hekimle birlikte hasta bakması, tanı ve tedavi sürecini tartışması örnek 
olarak gösterilmiştir. 

 
Servisler ve Yoğun Bakım 

 
● İntörn hekimler günlük hasta progresleri önce el yazısı ile hasta dosyasına, ardından 

elektronik sisteme işlemektedir. Bu durum servis ve yoğun bakımda çalışan intörn 
hekimler ve asistan hekimler için zaman kaybı yaratmaktadır. Progreslerin önce 
elektronik ortama girilerek çıktısının sonradan alınıp hasta dosyasına koyulması bu 
zaman kaybını giderebilir. Böyle bir sistemin oluşturulması için bilgi işlemden yardım 
alınabilir. 

● Servis ve yoğun bakımda hastaların laboratuvar sonuçlarının çıktılarının alınıp el 
yazısı ile dosyalarına işlenmesi hem kağıt ısrafı hem de vakit kaybı yaratmaktadır. 
Aynı zamanda intörn hekimlerin el yazısı ile sonuçları hasta dosyasına işlerken 
yanlışlıklar olabilmektedir. Bu durum da vizitler esnasında sıkıntı yaşatmaktadır. Bu 
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duruma çözüm önerisi olarak “Genel Laboratuvar Çıktısı”nın sistemden çıkartılarak 
hasta dosyasına koyulması vakit kaybını, sonuçların yanlış işlenmesini ve kağıt 
ısrafını da önleyecektir. 

● İç Hastalıkları Servisinde gece 04:30 şekerine hemşireler bakmaktadır. Pediatri 
servisindeki gece 02:00 şekerleri için de böyle bir uygulama getirilebilir. 

 
Örnek Uygulamalar 
 
● Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. Eylem Kıral sayesinde vizitlerin son derece 

eğitici geçtiği toplantıda belirtildi. Her hasta başında birçok hastalık tartışılmış, intörn 
hekimler tarafından birçok klinik yaklaşım kazanılmıştır. (Diyabetik Ketoasidoz, İlaç 
Zehirlenmesi, Beyin Ödemi, Status Epilepticus, Metabolik Hastalıklar, SMA’ lı 
bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gerekenler vb.) Solunum cihazlarının 
ayarlanması ve hastaya göre uygun modların kullanılmasına kadar anlatılmış, hasta 
üzerinde uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu yüzden Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 
eğitim açısından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajında intörn hekimler tarafından 
örnek olarak gösterilmektedir. 

● Yeni doğan intörn hekimleri 1 ay süresince yeni doğan servisi ve yoğun bakımında 
“Yeni Doğanın Doğum Odası Bakımı” konusunda bilgilenmişlerdir. Fakat yeni doğan 
servisinde çalışamayan intörn hekimler bu konuda pratik kazanamamıştır. Stajı alan 
tüm intörn hekimlerin bu konuda pratik kazanabilmesi için hasta başında bir eğitim 
programı Yeni Doğan Bilim Dalı tarafından düzenlenebilir. 

 
Diğer Konular 

 
● Anabilim Dalı bünyesinde birçok öğretim üyesi ile kolaylıkla iletişim kurulabilmekte ve 

hasta danışılabilmektedir. 
● intörn hekim karnesinde yapılması gereken uygulamalar kısmı revize edilmelidir. 

Çünkü intörn hekimler tüm servis ve polikliniklerde çalışamadığı, tek servis ve 
poliklinikte çalıştığı için birçok uygulamayı yapamamaktadır. 

 
Servisler ve Yoğun Bakım 
 
Açıklama: Bu bölümde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında çalışan intörn hekimler 
çalıştıkları servis veya yoğun bakım ünitesini değerlendirmiştir. 
 
İntörn hekimler tabloların  sol sütununda çalıştığı bölümlerde fayda sağladıkları 
uygulamaları, sol sütununda ise bölümlerin eğitim ve çalışma koşulları hususunda 
geliştirilmesi gereken yönleri ele almıştır. 
 

 
 
 
 
 

4 



Yeni Doğan Servisi 

● Doğum sonrası bakım, rutinler, 
muayeneler, doğum odası bakımı 
konularında öğretici olarak 
görülmektedir. 

● Yeni doğanın sık görülen 
sorunlarına yönelik yaklaşımların 
kazandırılması öğreticidir. 

● Kan gazı takibi ve yorumlanması 
faydalıdır. 

● Vizitlerin eğitim içeriği arttırılmalıdır 
● İntörn hekimlere görev tanımı 

dışında işler verilmektedir. Örnek: 
hemşireler için çıkarılan order 
kağıtlarının hasta başlarına 
bırakılması görevi intörn hekimlere 
yaptırılmıştır ve bunun öğreticilikten 
çok uzak olmasının yanı sıra, ek iş 
yükünü çok fazla arttırdığı 
görülmektedir.  

● İntörn hekimler günlük hasta 
progresleri önce el yazısı ile hasta 
dosyasına, ardından elektronik 
sisteme işlemektedir. Bu durum 
servis ve yoğun bakımda çalışan 
intörn hekimler ve asistan hekimler 
için zaman kaybı yaratmaktadır. 
Progreslerin önce elektronik ortama 
girilerek çıktısının sonradan alınıp 
hasta dosyasına koyulması bu 
zaman kaybını giderebilir. Böyle bir 
sistemin oluşturulması için bilgi 
işlemden yardım alınabilir. 

● Servis ve yoğun bakımda hastaların 
laboratuvar sonuçlarının çıktılarının 
alınıp el yazısı ile dosyalarına 
işlenmesi hem kağıt ısrafı hem de 
vakit kaybı yaratmaktadır. Aynı 
zamanda intörn hekimlerin el yazısı 
ile sonuçları hasta dosyasına 
işlerken yanlışlıklar olabilmektedir. 
Bu durum da vizitler esnasında 
sıkıntı yaşatmaktadır. Bu duruma 
çözüm önerisi olarak “Genel 
Laboratuvar Çıktısı”nın sistemden 
çıkartılarak hasta dosyasına 
koyulması vakit kaybını, sonuçların 
yanlış işlenmesini ve kağıt ısrafını 
da önleyecektir. 

● Aylık nöbet sayısının 7 olması fazla 
görülmektedir. Yeni doğan intörn 
hekimlerinin tüm nöbetlerinin yine 
Yeni Doğan Servisinde olması 
nöbetlerin dağılımı açısından adil 
bulunmamaktadır. 
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Büyük Çocuk Servisi 

● Öğretim üyeleri ile yapılan eğitim 
vizitleri intörn hekimlere fayda 
sağlamaktadır. 

● Birçok farklı bölümde çalışma 
imkanı bulunmaktadır. 

● Birbirinden farklı hastalıklara 
yaklaşımı öğrenme konusunda 
fayda sağlamaktadır. 

● Hastane genelinde gece şeker 
ölçümleri Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları bölümü dışında 
hemşirelerin görevidir. Gece şeker 
ölçümlerinin hemşireler tarafından 
yapılması talep edilmektedir. 

● Çocuk Acilde kullanılan tam idrar 
tetkik kapları Büyük Çocuk 
Servisinde de kullanılmalıdır. 

● İntörn hekim odasındaki yataklar 
yenilenmelidir. 

 

Çocuk Enfeksiyon Servisi 

● Hasta başı vizitleri, hastaların tanı 
ve tedavi takibi açısından intörn 
hekimler fayda sağlamaktadır.  

● Serviste yan dal uzmanı ve 
araştırma görevlisi hekimler 
tarafından intörn eğitimine katkı 
sağlanmaktadır. 

● İntörn hekimler için eğitim verilen 
özel saatler olmaktadır.  

● Servisteki bilgisayar sayısı 
arttırılarak servis işleri daha kolay bir 
şekilde tamamlanabilir. 

 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi 

● İntörn hekimlerin serviste primer 
hasta takibi yapıyor olması tanı ve 
tedavi süreçlerini öğrenme 
açısından çok faydalı olmaktadır. 

● Prof. Dr. Özcan Bör ile yapılan 
vizitler çok verimli geçmektedir. 

● Serviste dosya yükü çok fazla 
görülmektedir ve bundan tamamiyle 
intörn hekim sorumlu tutulmaktadır. 
Bunun yanı sıra bazı sekreterya 
işleri intörn hekimlere 
yaptırılmaktadır. 

● Kemik iliği yayması ve periferik 
yayma incelemesi intörn hekimlere 
yaptırılmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 

● Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. 
Eylem Kıral sayesinde vizitler son 
derece eğitici geçtiği toplantıda 
belirtildi. Her hasta başında birçok 
hastalık tartışılmış, intörn hekimler 
tarafından birçok klinik yaklaşım 
kazanılmıştır. (Diyabetik Ketoasidoz, 
İlaç Zehirlenmesi, Beyin Ödemi, 
Status Epilepticus, Metabolik 
Hastalıklar, SMA’ lı bebeklerin 
bakımında dikkat edilmesi 
gerekenler vb.) Solunum 
cihazlarının ayarlanması ve hastaya 
göre uygun modların kullanılmasına 
kadar anlatılmış, hasta üzerinde 
uygulamalı olarak gösterilmiştir.  

● Mezuniyet sonrasında intörn 
hekimlerin pediatri ile ilgili 
karşılaşacakları temel vakalara 
yaklaşım için föy hazırlanmıştır. 

● Hasta laboratuvar sonuçlarının 
dosyalara tek tek işlenmesi yerine 
genel laboratuvar çıktısı dosyalara 
konarak iş yükü hafifletilebilir. 
Böylelikle sonuçların yanlış işleme 
ihtimali ortadan kalkar, kağıt ısrafı 
önlenir. 

● Laboratuvar sonuçları hasta 
dosyası, progres ve asistan iş listesi 
olmak üzere üç ayrı yere 
işlenmektedir. İşlemler esnasında 
sonuçlar yanlış işlenebilmekte ve bu 
durumdan intörn hekim sorumlu 
tutulmaktadır. Asistan hekimin iş 
listesinin güncellenmesi intörn 
hekimin görevi olmamalıdır.  

● Progreslerin önce elektronik ortama 
girilip çıktısının hasta dosyasına 
koyulması iş yükünü hafifletebilir. 

 

Süt Çocuğu Servisi 

● Hasta başı vizitleri, hastaların tanı 
ve tedavi takibi açısından intörn 
hekimler fayda sağlamaktadır.  

● Sık anamnez alarak ve fizik 
muayene yaparak pratiklik 
kazanılmaktadır. 

● Hazırlanan ve sisteme girilen hasta 
dosyalarının yanı sıra, sarı dosya 
hazırlanması ve sürekli olarak kilo, 
boy, baş çevresi ölçümlerinin intörn 
hekimler tarafından yapılması iş 
yükünü arttırmakta, bunun 
sonucunda intörn hekimin eğitimine 
ayırdığı süreyi kısıtlamaktadır. 
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Poliklinikler 
 
Açıklama: Bu bölümde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında çalışan intörn hekimler 
çalıştıkları polikliniği değerlendirmiştir. 

 
İntörn hekimler tabloların  sol sütunlarında çalıştığı bölümlerde fayda sağladıkları 
uygulamaları, sol sütunlarında ise bölümlerin eğitim ve çalışma koşulları hususunda 
geliştirilmesi gereken yönleri ele almıştır. 
 

Genel Pediatri Polikliniği 

● Çocukluk çağında sık görülen 
enfeksiyöz, alerjik, hematolojik, 
nörolojik, romatolojik vb. 
hastalıklarda tanı, tetkik, tedavi, 
sevk açısından kazanımlar sağladı.  

● Dr. Tuba Çınar sayesinde reçete 
yazma becerileri geliştirilebilmiştir.  

● Hasta muayenesi yapma becerisini 
geliştirmeye ve periferik yayma 
yapma becerisini kazanmaya fayda 
sağlamaktadır.  

● Doç. Dr. Coşkun Yarar’a danışılan 
hastalarda hasta muayenesi öğretisi 
oldukça faydalı görülmektedir.  

 

● Bir ay süresince sürekli persantil 
hesaplanması intörn hekimin 
poliklinikte çalıştığı süre zarfında 
klinik gözlem yaptığı zamanı 
kısıtlamaktadır. 

 

Sağlam Çocuk / Yeni Doğan Poliklinikleri 

● Aşı takvimi uygulaması, aşıların 
uygulanma şekli konularında intörn 
hekimler deneyim kazanmıştır. 

● Kilo, boy takibi ve beslenme ile ilgili 
teorik bilgiler poliklinik esnasında 
pratik anlamda pekiştirilmiştir. 

 

 

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği 

● Hastalar ile birebir iletişim 
sağlanarak öykü alınması esnasında 
dikkat edilmesi gereken konularda 
intörn hekimler kendilerini 
geliştirmişlerdir. 

● Eğitimsel katkıyı arttırmak amacıyla 
öğretim üyeleri ile birlikte belirli 
günlerde eğitim niteliğinde poliklinik 
yapılabilir. 

● Poliklinik muayene odasının dar 
olması ve vital bulguları ölçen 
cihazların bozuk olması çalışma 
şartlarını zorlaştırmaktadır. 

● Poliklinik kayıt defteri doldurulması 
iş yükünü arttırmaktadır.  
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Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniği 

● İntörn hekimler birebir hasta 
muayenesi ve hastaların tedavi 
planlamasını yapmıştır. 

● Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
gözetiminde intörn hekimlere reçete 
yazdırılmıştır. 

● Prof. Dr. Koray Harmancı uygun 
zamanlarda sık karşılaşılabilecek 
hastalıklara yaklaşımı anlatmıştır. 

● Özellikle astık atağı tedavisi 
açısından çok öğretici olmaktadır.  

 

 

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Polikliniği 

● İntörn hekimler, hangi pozitif 
bulgularla metabolik hastalıklar için 
ön tanı düşünebileceklerini 
öğrenmişlerdir. 

● Antropometrik ölçümlerin intörn 
hekim tarafından yapılması, intörn 
hekimin Çocuk Beslenme ve 
Metabolizma hastalarına dair 
gözlemlerini kısıtlamaktadır. 

● Genel Pediatri polikliniğinde olduğu 
gibi hastaların hemşireler tarafından 
polikliniğe gelmeden antropometrik 
ölçümlerinin yapılması bu sorunu 
çözebilir. 

 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniği 

● Dr. Neşe Mutlu sayesinde hastaların 
dosyalarının işlenmesi dışında kalan 
zamanlarda, kısıtlı da olsa intörn 
hekimler muayene yapabilmiştir. 

● Bir poliklinikte gün içerisinde 
ortalama 25 - 30 hasta 
bakılmaktadır. Hastalar öğleden 
önce muayene edilmekte, öğleden 
sonra ise sonuçlarına yönelik tedavi 
planlanmaktadır. Öğleden önce 
hasta muayene süresi ortalama 5 - 
10 dakikadır.  

● Bu süre zarfında intörn hekim, 
araştırma görevlisinin kendisine 
ilettiği hasta verilerini elektronik 
sisteme yazmaktadır. 

● Öğleden sonra hastaların sonuçları 
tek tek dosyalara işlenmekte ve 
sonuçları işlenmiş dosyalar öğretim 
üyesi, yan dal uzmanı, araştırma 
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görevlisine iletilmektedir. Sonuçlar 
doğrultusunda tedavi planı hasta 
dosyasına yazılı bir şekilde girilip 
intörn hekime elektronik sisteme 
işlemesi için verilmektedir.  

● İntörn hekim kalan sürelerde 
poliklinik kayıt defteri doldurmakta, 
öğretim üyesi ve yan dal uzmanının 
yayınları için hasta taramaktadır. 

● Yukarıda açıklandığı üzere intörn 
hekim, sürekli bilgisayar başında 
çalışmaktan, dosya işleri ile 
ilgilenmekten klinik gözlem 
yapamamaktadır. Bu durum eğitimi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

● İntörn Hekimin bütün dosya işleri 
dışında Çocuk Hematoloji ve 
Onkoloji hastalarının öyküsünü 
alma, fizik muayenesini yapma ve 
tedavi süreçlerini takip edebilmeleri 
için daha aktif bir konumu olmalıdır. 
Mümkünse Ç. Gastroenteroloji, Ç. 
Alerji polikliniklerinde olduğu gibi 
asistan hekim eşliğinde hasta 
muayenesi yapabilmelidir. 

● Poliklinik kayıt defterleri tıbbi 
sekreterler tarafından 
doldurulmalıdır. 

● Hasta verileri tamamen elektronik 
sisteme girilmeli. Gerektiğinde çıktı 
alınmalıdır. 

 

Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Polikliniği 

● Öykü alma konusunda genel pediatri 
yaklaşımı sağlanmıştır. 

● Cuma günü eğitimleri intörn 
hekimlere fayda sağlamaktadır. 

● Nefroloji hastalıklarına genel 
yaklaşım ve reçete yazma becerisini 
geliştirme açısından faydalı 
olmaktadır. 

● Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
hekimlerin intörn hekimlere 
yaklaşımları oldukça iyi görülmüştür. 

● Hasta yoğunluğu sebebiyle fizik 
muayene yapılması için yeterli 
zaman kalmamaktadır.  

● Elektronik sisteme hastaların 
muayene verilerinin işlenmesi 
poliklinik iş yükünü hafifleterek intörn 
hekimin hasta muayenesine daha 
fazla zaman ayırmasını sağlayabilir. 
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Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği 

● Hastalar ile bire bir iletişim 
sağlanarak öykü alınması esnasında 
dikkat edilmesi gereken konularda 
intörn hekimler kendilerini 
geliştirmişlerdir. 

● Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
gözetiminde intörn hekime reçete 
yazdırılması son derece faydalı bir 
uygulama olarak görülmüştür. 

● Her perşembe günü düzenlenen 
makale sunumları intörn hekimlere 
bilimsel anlamda katkı sunmuştur. 

● Hasta yoğunluğu nedeniyle zaman 
zaman hastaların tam anlamıyla fizik 
muayene yapılması hususunda 
sıkıntı yaşanmaktadır. 3. poliklinik 
odasında bir araştırma görevlisinin 
daha hasta bakması zaman 
sıkıntısını ortadan kaldırabilir. 
Böylelikle hasta muayenesi daha 
uygun zaman aralıklarında 
yapılabilir. 

 

Çocuk Nöroloji Polikliniği 

● Bir asistan, bir yan dal uzmanı ve bir 
öğretim üyesiyle birlikte intörn 
hekimin çalışması faydalıdır. 

● Anamnez alma, fizik muayene, 
hasta-hekim ilişkisi konularında bu 
bölümde çalışan intörn hekimler 
tecrübe kazanmıştır. 

● 1 aylık poliklinik staj süresinin 2. yarı 
kısmında intörn hekimlerin öğretim 
üyesi ve araştırma görevlilerine 
hastaları danışmak şartıyla tek 
başlarına poliklinikte hasta 
görebilmeleri sağlanmalıdır. 

● Hasta yoğunluğu nedeniyle zaman 
zaman hastaların tam anlamıyla fizik 
muayene yapılması hususunda 
sıkıntı yaşanmaktadır. 3. poliklinik 
odasında bir araştırma görevlisinin 
veya intörn hekimin daha hasta 
bakması zaman sıkıntısını ortadan 
kaldırabilir. Böylelikle hasta 
muayenesi daha uygun zaman 
aralıklarında yapılabilir. 

 
 

Çocuk Endokrin Polikliniği 

● Hastaya yaklaşım, klinik 
değerlendirme, fizik muayene 
konusunda intörn hekimler tecrübe 
kazanmıştır. 

● Prof. Dr. Birgül Kırel ile birebir hasta 
muayenesi yapılmış, laboratuvar 
sonuçları değerlendirilmiştir. 
Öğretim üyesi ile yapılan bu 
uygulamalar son derece intörn 
hekimler için faydalıdır.  

● Hastalardan istenen tetkikler ve 
hastaların tedavi planlarıyla ilgili 
öğretici olmaktadır. 

● Dosyaların elle doldurulup raflara 
indirilip çıkarılması, son derece iş 
yükünü arttırmaktadır. Hasta 
bilgilerinin dosyalanmasında sadece 
elektronik sistemin kullanılması iş 
yükünü azaltarak intörn hekimin 
klinik gözlem yapmasını 
sağlayacaktır. 
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Çocuk Enfeksiyon Polikliniği 

● Reçete yazmak, hasta muayenesi 
yapmak, oftalmoskop ve otoskop 
kullanmak, çocuk hastaya yaklaşımı 
öğrenmek açısından intörn hekimler 
tecrübe kazanmıştır. 

 

 

Çocuk Acil 

● Birçok değişik hasta profili görme 
şansı yakalanmaktadır. 

● Acildeki hasta başı eğitimi 
geliştirilebilir. 

● Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
gözetiminde intörn hekimlere reçete 
yazma yetisi katmak açısından daha 
fazla çaba sarf edilebilir 

● Hasta yoğunluğunun azaltılması amaçlı 
intörn hekimler anamnez alırken asistan 
hekimler hastanın fizik muayenesini 
yapmaktadır. intörn hekim anamnezini 
aldığı hastanın fizik muayenesini ve 
süreç içerisindeki takibini asistan hekim 
gözetiminde bizzat yapmalıdır. 

● Triaj olmaması hekimlere ciddi problem 
yaratmaktadır. Acil tedavi gerektirmeyen 
birçok hasta ve yakını Çocuk Acilde 
bulunarak hem asistan hekimin hem de 
intörn hekimin görev yapmasını 
zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda Çocuk 
Acilde primer tedavi edilmesi gereken 
hastaların tedavisini de geciktirmektedir. 
Çocuk Acil için bir triaj açılıp triajdan 
sorumlu bir asistan ve bir intörn hekim 
Yetişkin Acildeki gibi görevlendirilerek 
bu sorun ortadan kaldırılabilir. 

● Acilde 1 ay boyunca çalışmak fiziksel 
açıdan çok yorucu olmaktır. Örneğin 
15’er günlük rotasyonlar çok faydalı 
olacaktır. 

● Çocuk Acilde çalışan intörn hekimlerin 
aynı ayda yine Çocuk Acilde nöbet 
tutması sonucunda intörn hekimler 
yaklaşık 36 saat kesintisiz 
çalışmaktadır. Yetişkin acilde ise intörn 
hekimler 10 ve 14 saatlik shiftlerle 
çalışmakta iken Çocuk Acil intörnlerinin 
yaklaşık 36 saat çalışması hem gelen 
hastalar açısından hem de çalışan 
intörn hekimin sağlığı açısından faydalı 
bulunmamaktadır.  

● İntörn hekimler için de yatak olan ayrı 
bir oda bulunmamaktadır.  
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