
DONEM VI GASTRoENTERoIoJI DERS AMACI:

Gastrointestinal sistem ile ilgili hastaltklafl teghi, etmek tizere anamnez atma.

Aldrgr anamnez ve saptanrran fizik muayene burgurarrnr sentezreyerek tanr koyabirme/ayrrtcr tanl
yapabilme.

Atipik presentasyonla gtkabilecek hastalklarr tanryabilme

Gastroenterolojik Acil durumlan saptayabilme, Acil durumlara milCahale edebilme

Klinik olarak Gastrointestinal sistem kanserlerini tanryabilme/iingtirebilme

Yaygrn gdrulen P.ijlser, dispepsi, GoRS, H,pylori eradikasyonu, aliut ishal, irritabl barsak sendromu
gibi gastrointestinal sistem hastahklarrnrn tedavisini yapabilme ..,.

GASTROENTEROTOJI DERS 6GRENiM HEDEFTERI:

Bilgi: Gastrointestinal sistem hastaft klanna yaklagrm

Beceri: Gastrointestinar sistem hastarrkraflnda anamnez alma, tanr-ayrncr tanr-gereginde tedavi
yapabilmek.

Tutum; GereBinde Gastrointestinar sistem hastarrkra.nda acirdururntara miidahare edebirme



Hematoloji Elitimi le Kazantlmast Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar

Bilgi

O!renciler a9a$rda belirtilen konularda bilgi yeterlili!i gcisterebilmeli:

. l-lematopoetik dokulann fizyolojisi

. lmmun yetmezlikli bir hastanln takibi, beslenmesinin adaptasyonu

. Kanama e$ilimi olan ya da talasemili bir hastantn takibi' dikkat
edilmesi gereken clnlemlerin altnmast

. Atipik prezentasyon ile oratya glkabilecek anahtar hastaltklar:

" Beklenilmeyen enfeksiyon odaklart

" Beklenilmeyen kanama odaklart
o Diyabet
o PnomOni

" DepresYon

" Tiroid hastaltklart

" Artritler
o Demir birikimi

. Hematolojik hastada golul ilag kullantmtnl dikkate alan temel tedavi
olanlama

. Stk kargtlagrlan semptomlara yaklagtm ve aytrtct tant:
o Halsizlik gabuk yorulma
o DisPne
o Bag d6nmesi
o KahamaYa elilim
o Anemi

" Kilo kaybt
o Tromboza Yaklaglm
o Lenf dU$iimleri ve dalak buy0klUgUne yaklagtm

. Hematolojideteramaprensipleri:
o lkincil Kanser
o Demir yUk0
o lmmun suPresyon
o Kardiovask0ler risk
o Psigik Problemler
o OsteoPoroz
o Agtlamalar
o Fonksiyonel de$erlendirme



Beceri

O$renciler aga$rda belirtilen becerileri gdsterebilmeli:

. Hikaye alma becerileri::

o Hematolojik hastadan tam basvuru gikayetleri' kronik
hastaltklar ve fiziksel ve mental fonksiyonlan da igeren

tam ve odaklr bir oYkU altnmast

o Hastantn fizik muayene ve fonksiyonel de$erlendirmesini
beliritilen ihtiyaglarl na adapte ederek uygulama:

. SemPtomlar

. Kronik hastaltk ve ktnlganltk

. Kanamantn boYutu

. Aneminin boYutu

Tutum ve ProfesYonel Davrantglar

O!renciler a9a$rdaki tutum ve davrantglan sergileyebilmeli:

. Gerekti$i ve mumkun oldu$u durumlarda hasta yakrnlartndan ciykuye

dair bilgi edinmek.
. Hematotojik hastalan immune suPresyon kanamaya e$ilim olast geg

komplikasyonlar konusunda bilgilendirmek
. Hasialara 6zellikle OzUrlUlUk durumu olanlara kronik hastalara saygl

g6stermek ve onur ve mahremiyetlerini korumak'
. iagamtn'n sonunda bulunan bir insana azami saygt ve de$eri

g6sterek muamele etmek.



Romatoloji E!itimi le Kazantlmasl Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar

Bilgi

Ogrenciler aga!rda belirtilen konularda bilgi yeterliliSi gosterebilmeli:

. Romatolojik hastahklarda yeterince anamnez alabilme

. Eklem a$nlt ve artriti olan hastayt tantyabilme ve yaklagtm

. Artritte romatolojik nedenleri tanryabilme

. Romatolojik hastalrklann aylrlcl tanlslnr yapabilme

. Kas g0gsUzlU$Une Yaklagtm

. Raynaud fenomenine Yaklaglm

. Sistemik vaskiilitlere yaklagtm

. Bu hastalrklarrn teghis ve tedavisinde genel prensipleri <iQrenme

. Romatolojlk hastalrklarla ortaya grkan sakatltk ve i9 organ tutulumlart

hakktnda bilgilenme
. Romatolojik hasta ile kargrlagtr!rnda ilk m0dahale ve uygun

ycinlendirmeYi YaPabilme
. itomatolojif Lcitteri saptayabilme, acil durumlara mgdahale edebilme
. Atipik prezentasyon ile ortaya grkabilecek durumlar;

o KalP tutulumu

" Pulmoner tutulum

" N0rolojik bulgular
o Sekonder enfeksiyon ve maligniteler
o Cilt ve gdz bulgulart

. Romatolojikhastalarda
o Agtlamalar
o OsteoPoroz
o Psikiyatrikdurum delerlendirmesi
o FonksiYonel de$erlendirme

" Malignite taramasl
. Geri tidemL prensipleri ve regeteli ilag geri 6demesi (hangi ilaglann

kimlerde geri ddemesi oldugu)'

Beceri

O!renciler a9a!rda belirtilen becerileri gOsterebilmeli:

. HikaYe alma becerileri::
oRomato|ojikhastadantambasvurugiikayetleri,ekhasta|tk|art

igeren tam bir 6YkU allnmast

" Romatolojik haitantn fizik muayene ve fonksiyonel
de$erlendirilmesi



Turum ve Profesyonel Davranrglar

Ogrencier aga!rdaki tutum ve davranrglan sergileyebilmeli:

. Romatolojik hastalarrn takibi

. Hastalann seyri strastnda olugabilecek komplikasyon ve tutulumlart
tanryabilme ve bunlara palyatif m0dahale

. Tedavi komplikasyonlannr tanryabilme ve palyatif m0dahale

. Romatolojik acillere mOdahale edebilme

. Romatolojik hastaltklann sakathk btrakabilece$ini ve gerekti$inde
rehabilitasyon m0dahalesi



p6NEM6;rury
onkolojik hastahklan teshit etmek Uzere anamnez alma,

Alddt anamnez ve saptantlan fizik muayene bulgularrnr sentezleyerek tant koyabilme/aylncl tanl

yapabilme.

Onkolojik Acll dururnlarr iaptayabilme, Acil durumlara miidahale edebilme

Klinik olarak Paraneoplastik sendromlart tantyabilme/6n80rebilme

onkolojik hastada Bereiinde palyatif destek tedavislni yapabilme

TIEBI ONKOTOJI DER5 O6RENIM HEDEFTERI:

Bilgi: Onkolojik hastaya yakla;tm

Beceri: onkolojik hastada anamnez alma, tant-aytnct tanr-geretinde palyatif tedavi yapabilmek.

Tutum: Gereginde Onkoldlit trastaoa Acil durumlara miidahale edebilme



NEFROLOJI

l. Nefrolojik Hastaya Yaklatm
2. Kronik bdbrek yetmedili
3. Srvr Elektrolit bozukluklan
4. Asit baz dengesi bozukluklan
5. Primer Glomeruler Hastahklar
6. Akut bobrek yeunezlili
7. Hipertansiyon
8. Sistemik hastahklarda bdbrek tutulumu (DN hariE)

9. Tubulointerstisyel hastahklar
10. Herediter / kistik Bitbrek Hastaltklan
I 1. Diyabet ve bdbrek

ENDOKRINOLOJI

12. Endokrino loj iye giriq
1 3. Hipotalamus-hipofiz hastaltklan
14. Hipotalamohipofrzer hastalftlar
15. Diabetes Mellitus
16. Diabetes Mellitus lomplikasyonlan
1 7. Diyabetes mellitus-Tedavi
18. Hipoglisemiler
19. Tiroid fonksiyon testleri
20. Tirotoksikoz
21. Hipotiroidizm ve Tiroiditler
22. Otiroid gua& ve Tiroid Maligniteleri
23. Adrenal bez hastahklan
24. Hipogonadizm + Hirsutizn
25. Lipit metabolizma bozukluklan
26. Ob€zite + PKOS
27. Kalsiyum metabolizrna hastalftlan
2 8 . Kemik metabolizma hastalftlan
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Geriatri Egitimi le Kazantlmast Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar

Bilgi

Ogrenciler aga!rda belirtilen konularda bilgi yeterlili!i gdsterebilmeli:

. Maj6r organ sistemlerinde yaglanmantn fonksiyonel sonuglart'

. Yaghnrn beslenme ihtiyaglarr ve kronik hastahklarda beslenmenin

adaptasyonu.
. Atipik prezentasyon ile oratya grkabilecek anahtar hastaltklar:

o Kardiyovask0ler hastaltklar
o DiYabet

" ldrar yolu enfeksiYonlart
a Pnomoni

" DePresYon
o Tiroid hastaltklart
o Artritler

" Akut kartn
. Yaghda farmakokinetik deligiklikleri dikkate alan temel tedavi

planlama.
. Srk kargrlagtlan semptomlara yaklagrm ve aytrtct tant:

o Eklem a$rlst

" DisPne
o Bag donmesi
o Halsizlik-bitkinlik
o KonstiPasYon
o Anemi
o lnkontinans
o Kilo kaYbt
o Uyku bozuklu$u

. Yaghda tarama PrensiPleri:
o Agtlamalar

" Kardiovask0ler risk
o Kanser

" Madde kullantmt
o Mental hastaltk
o Osteoporoz
o FonksiYonelde$erlendirme

. Geri 6deme irensipleii (geri 6demesi olan baktm hizmetleri dahil) ve

regeteli ilag geri Odemesi (hangi ilaglann kimlerde geri ddemesi

olduUu).

Beceri

O$renciler agagrda belirtilen becerileri g6sterebilmeli:



. Hikaye alma becerilEri::
o Yagh hastadan tam basvuru giikayetleri, kronik hastaltklar ve

fiziksel ve mental fonksiyonlan da igeren tam ve odaklt bir 6ykU

allnmasl
o Yagltltn fizik muayene ve fonksiyonel de$erlendirmesini

beliritilen ihtiyaglarrna adapte ederek uygulama:
. Semptomlar
. Krgnik hastaltk ve krnlganltk
. lmmobilite
. lgitme kaybr
. Hafrz akaybt
. Di$er yeti kayrplarr

Yagh da konfUzyon ve/veya haftza kaybrnt dlerlendirebilecek
mental durum muayenesini YaPmak
DUgme riski y0ksek hastayt belirlemek
Yaglt hasta y6netimi ve rehabilitasyonunda interdisipliner
yaklagtm sergileYebilmek.

Turum ve Profesyonel Davrantglar

0grencier a9a!rdaki tutum ve davrantglart sergileyebilmeli:

. Gerekti$i ve.mUmk0n oldu$u durumlarda hasta yaktnlanndan Oyk0ye

dair bilgiedinmek.
. Yaghda iyatrojenik komplikasyon riskini akrlda tutarak riskleri

rindormek ve komplikasyonlar ydn0nden sUrekli monitorize etmek
. Yagh hastalara dzellikle OzairlUl0k durumu olanlara saygt gdstermek

ve onur ve mahremiyetlerini korumak.
. Kognitif gerilemesi olan ve yagamlnln sonunda bulunan bir insana

azami saygt ve de$eri gtisterek muamele etmek.



ROTASYONUN AMACI:

IC HASTALIKLARI ROTASYONU BOYUNCA, OGRENCILER; ER|$KIN BiR HASTANIN DE6ERTENDIRiTMESi

vE BAKTMT iciN GEREKL| oLAN KLINIK BECERl. BILGI vE pRoFEsvoNEL YAKLASTMt AsisTANLAR vE
yrrKiLi DoKToRLAR oeHeriuiruoe rezaNAcAKLARDtR.

KLiNiK BEcERitER: ..

oGRENciLER OzEuirle eSaGroerirERi yApABILEcEKLERDIR:

- HA5TANIN TIBB|dYKOSUNU UYGUN SEKILDE ALMAK.

- FlzlK oEGERLENDIRMEyI uycuN SEKILDE yApMAK

- HASTAN|N PRoBLEMTERINI oNEM stRAstNA KoyMAK AytRtct TAN| yApMAK vE TAN| iLE HAsrA
YONETIMI IcIN PIANLAR GELI$TIRMEK

. HASTANEDE YATAN VE AYAKIAN TEDAV| ALAN HASTAIARIN BAKIM VE DE6ERTENDIRMETERiNiN

KAYTTLARTNTTAM BiR 6yKU vE FizlK MUAYENE, KL|NIK iztEM, KLlNiKvizir NoTLAR| SEKL|NDE
TUTMAK

- HASTATARTN BAKttrr vr oe6eRteruoiRMEslyrE lrGlLi HASTA BAKTM EKIBiNiN Di6ER UyELERiyTE

lLErltlM ICINDE oLMAK.

- HASTALAR, AILETERI vE BAKTM VERENLERT E TANt, pRoGNoz vE TEDAVI prANt HAKKTNDA iLEriSiM
ie iNDE oLMAK, oNrARr YARARU HAYAT TAMt DEGlSiKriKuRl vE ronuvucu saGttr HIzMETLERi

KONUSUNDA EGiTMEK

- HASTAhRIN DEGERTENDIRITMESI vE BAKIMI |ciN SIKI.IKLA GEREKLi otAN RUTIN PRoSEDORLERE

ASiNA OLMAK (Bu PROSEDtiR[ER ARTER VE VEN KATETERIZASYONU, MEsANE KATETERizASYoNU,

PER|FEML INTRAVENOZ CATFIER TAKttMAst, GAITADA GlzLl KAN TEsri, EKG, NAsoGAsrRiK TUp

TAKMA, STERIT TEKNIK KiJLIANMA, ULUsIARARASI KoRUNMA TEKNIKLERINI KULTANMAYI iEERIR).

BirGi:

ROTA5YON BOYUNCA OGRENCITER YET|SK|N HASTAIARIN 4gA6IDA TISTELENEN CEKIRDEK E6ITIM

PROGRAMINDA DA GOROLEN TIBBI PROBLEMLERININ TEMELVE KLINIK BILIMLERIYLE It6ItI BiLGi

EDiNEcEK vE BUNLARI KULTANACAKTIR, UYGUN BILGI 45A6IDAKiLERi iCERIR:

. TEMEL BILGI OLAMK ANATOMI, FIZYOLOJI, BIYOKIMYA, GENETIK FARMAKOLOJI, PATOtOJi,

MiKRoBIYoTOJi

- TLiNiT siLe I oLARAK PATOFIAOLoJI, EPiDEMiYOLoJI, KLiNiK KARAR VERME, TANISAI- TE5TLERI

KULLANMA VE YORUMI-AMA, FARMAKOTOJI, TIBBI ETIK, TIBBi YASAI KONUTAR

- rBBi Bl[Gi DUzEylNl oLutruRMAyrvE BUNU GELigriRMEyl NAstt sURD[,REcE6lNl 0GRENME

-BENZER VAKALARDAKI SORUNLAR VE DENEYiM iLE ILGITi SORUTARI DiGER HASTALARIN BAKIMINI

DAHA IYI HALE GETIRMEK |CIN ARASTIRMAK

-KLINIK SORUTAR ILE iLiSKiLi ARASTIRMAI.ARI DE6ERLENDIRME VE TARTISMA KABiLiYETi

GELiSTiRMEYE BAsLAMAK

cEKiRDEK E6ITIM PRoGRAMI:

Kann atnst klinik pratikte genetik



Akut koroner sendronlar

ABY

Anemi

Srrt agnsl

KBH

5rk gdriilen kanserler

KOAH ve astrm

Depresyon

DM

Dislipidemiler

Elektrolit ve asit-baz problemlerl

GIS kanamalarl

geriatrik bakrm

kalp yetmezllgi

hepatobilier hastaltklar

HIV enfeksiyonu

HT

eklem agnsl

koruyucu saghk

solunum yolu enfeksiyonlarl /pniimoni

tiroid hastahklarl

tist solunum yolu enfeksiYonlart

veniiz tromboemboli

kadtn sallrtt


