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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 4 1. Grup Döngü Geri Bildirim Toplantısı düzenlemiştir. Bu 
toplantıların amacı stajlarını tamamlayan stajyer hekimlerin ilgili anabilim dalının eğitim 
programı başta olmak üzere, fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimine katkıda 
bulunmalarını sağlamaktır. 
Rapor içeriğinde İç Hastalıkları stajını tamamlayan stajyer hekimlerin staj sonu genel 
değerlendirmesine yer verilmiştir. Raporda stajyer hekimler, staj süresi zarfında faydalı 
bulduğu uygulamaları, stajın geliştirilmesi gereken eğitimsel yönlerini ve çalışma şartlarını 
değerlendirmiş, aynı zamanda çözüm önerilerini sunmuştur. 
  
Teorik Dersler 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 İşleniş bakımından oldukça yararlı olmaktadır. 
  
 Teorik dersler anlatım sırasına göre önce muayenenin anlatılmasının daha yararlı 

olunacağı düşünülmektedir. 
 Derslerin işlendiği amfi havalandırma bakımından yetersizdir. 
 Derslerin işlendiği amfi kantine teneffüs sürelerine göre uzakta kalıp öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılaması bakımından zor olmaktadır. 
Klinikler 
 

 Klinik stajlar esnasında öğrenci verimi açısından bölümden bölüme farklar 
gözükmektedir.Onkoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji bölümlerinde stajyerlere daha 
fazla sorumluluk verilerek hastaların tanı tedavi sürecinde stajyer hekimlerin daha 
aktif bir rol almasının sağlanması eğitimimiz için son derece faydalı olacaktır. 

 Stajyer hekimler, Nefroloji bölümünde anamnez alma, fizik muayene vb. hastaya 
yaklaşım konularında öğretim üyelerimizin tecrübelerinden yararlanmak 
istemektedir.Öğretim üyeleri ile birlikte hasta başı vizitlerinin Nefroloji bölümünde 
yapılandırılması stajyer hekimlere fayda sağlayacaktır.  

 Endokrinoloji bölümünde fizik muayene eğitim ve uygulamasında eksiklikler 
bulunmaktadır. Bunu önlemek amacıyla hasta üzerinde fizik muayene uygulamaları 
arttırılmalıdır. 

 Hasta hazırlama uygulamalarında hastalar kendilerine muayene yapılmasına karşı 
mukavemet göstermekte ve bu durum öğrencilerin uygulamalarında aksaklıklara 
sebep olmaktadır. 

 


