SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (SDÜTF-MÖTEK), 07.02.2017
tarihinde Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN Başkanlığında Dekanlık binası Toplantı A Salonu’nda 21 kurul
üyesinin katılımıyla toplanmış olup toplantıda;
1. Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU tarafından yetkinlikler ile ilgili sunum yapıldı.
2. SDÜTF mezuniyet hedefleri/yetkinliklerinin aşağıda belirtildiği gibi olmasına karar verildi.
SDÜTF Mezuniyet Hedefleri / Yetkinlikleri
Hekimliğin teknik ve prosedürel yönü ile ilgili 7 yetkinlik alanı belirlenmiştir.
1.

Temel klinik becerileri ve girişimleri yapmada yetkinlik.

2.

Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izlem basamakları dâhil olmak üzere hasta ve hastalık sürecini etik ve maliyet‐
etkin olarak planlama ve yönetmede yetkinlik.

3.

Sağlık bakım sürecini etik ve maliyet etkin olarak planlama ve yönetmede yetkinlik.

4.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarını (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi vb) yönetmede
yetkinlik.

5.

Sağlıkla ilgili süreçlerde hasta ve çalışan güvenliğini sağlama ve geliştirme, güvenli, olumlu ve destekleyici çalı
şma ortamları oluşturma; riskleri belirleme, riskleri ve hataları ortadan
kaldırmaya yönelik önlemleri almada
yetkinlik.

6.

Hastalıklardan korunma, sağlığın korunması ve geliştirilmesi süreçlerini planlama ve
yetkinlik.

7.

Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurma, bilgilendirme, yönlendirme,
danışmanlık verme, hasta ve hasta yakınlarını karar sürecine dâhil etmede yetkinlik.

yönetmede

Karar verme eleştirel düşünme ile ilgili 8 yetkinlik
1.

Bilgiye ulaşma ve yönetme, öğrenme ve sağlık bakım süreçlerinde bilgi ve sağlık teknolojilerini kullanma
.

2.

Temel, klinik ve sosyal davranışsal bilgileri anlama, entegre etme, analitik düşünme, durumlara uyarlama,
etkin karar vermede yetkinlik.

3.

Problemleri, belirsizlikleri, karmaşıklıkları ve çelişkileri yönetmede yetkinlik.

4.

Sağlık süreçlerinde karşılaşılan profesyonelliğe / etiğe ilişkin durumlarda karar verme, değerlendirme, ikilemlerl
e / çatışmalarla baş etmede yetkinlik.

5.

Sağlık süreçleri ile ilgili hukuki ve adli durumlarda karar verme ve yönetmede yetkinlik.

6.

Bilimsel yaklaşımı benimseme, kanıta dayalı hekimlik uygulamalarını yürütmede yetkinlik.

7.

Bilimsel araştırma planlama ve yürütmede yetkinlik

8.

Toplumun sağlık göstergelerine yönelik veri toplama, toplanmış veriyi yorumlama, hizmet sunumunda kullanma
da yetkinlik.

İnsani mesleki değer ve davranışlar
1.

Kişiler arası ilişkileri etkin bir şekilde yürütme, ekip çalışmasında yetkinlik.

2.

Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde ve uygulamalarda insani, toplumsal ve kültürel değerleri gözetme, insan haklarını savu
nma, farklıklara saygı duyma, insani ve toplumsal sorumluklarını yerine getirmede yetkinlik.

3.

Tıp tarihi ve düşünce / değerler tarihi perspektifinde hekimlik kimliği ve bilincini geliştirme; etik ve mesleki
değerleri gözetme, sağlıkla ilgili tüm süreçlerde ve uygulamalarda bu değerlere uygun davranış sergileme, ortaya ç
ıkan profesyoneliğe / etiğe aykırı durumlara müdahalede yetkinlik.

4.

Mesleki ve hukuksal sorumluklara sahip olma, yerine getirme; hasta haklarını ve meslektaşlarının haklarını göz
etme ve savunma; hasta sağlığı ve güvenliği, kendisinin ve birlikte çalıştığı diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve güve
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nliğini gözetmede yetkinlik.
5.

Reflektif düşünme ve uygulama ile bireysel ve mesleki rollerinin, sınırlarının ve gelişim alanlarının farkında olma; çe
vresinden aldığı geribildirimlerle sürekli gelişime ve değişime
açık olma, gelişimini planlama ve yönetmede
yetkinlik.

6.

Sağlıkla ilgili kurumsal, ulusal ve uluslararası gelişim ve değişim süreçlerine katılma, gelişim ve değişim süreçl
erine açık olma, yönetme, liderlik etmede yetkinlik.

7.

Sağlık sistemlerini, politikalarını ve yönetimini, bireyin ve toplumun sağlığını önceleyecek şekilde, eleştirel olarak, sü
reç ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirmede yetkinlik.

8.

Sağlığa hakkaniyetli yaklaşımı benimseme, sağlıkta fırsat eşitliğini sağlama, sağlık hizmetlerine erişimi
kolaylaştırmada yetkinlik

9.

Sağlıkla ilgili süreçlerde zaman ve kaynakları etkin kullanmada yetkinlik.

10. Biyopsikososyal ve kültürel bakış açısı ile sağlığın belirleyicilerini dikate alarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi
için birey ve toplum ile birlikte hareket etme sağlık uygulamalarına toplum katılımını sağalama, birey ve toplum
sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlama ve yürütmede yetkinlik.

3. Bir sonraki toplantının aynı yerde 07.03.2017 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında yapılması
kararlaştırılmıştır.

Kurul Üyeleri:
1. Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN
2. Prof. Dr. Mekin SEZİK
3. Prof. Dr. Hikmet ORHAN
4. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
5. Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK
6. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ
7. Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
8. Doç. Dr. Rasih YAZKAN
9. Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
10. Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYRAM
11. Yrd. Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
12. Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK
13. Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE
14. Yrd. Doç. Dr. Halil AŞCI
15. Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
16. Görkem ANBAR ( Dönem 1 A Temsilcisi)
17. Mustafa KAYAN (Dönem 1B Temsilcisi)
18. Eminhan UYAN (Dönem 2 Temsilcisi)
19. Stj. Dr. Mevlüt Kürşat GÜRDAL ( Dönem 4 Temsilcisi)
20. Stj. Dr. Durmuş Burak ÖZCAN (Dönem 5 Temsilcisi)
21. Int. Dr. Ahmad JUBRAN ( Dönem 6 Temsilcisi)
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