DONEM IV GASTRoENTERoIoJi DERs AMACI:

Gastrointestinal sistem ile ilgili hastahklafl te$hit etmek iizere anan'lnez alma.

Aldrlr anamnez ve saptanrlan fizik muayene bulgularrnr sentezleyerek tanr koyabilme/ayrrtcr tanl
yapabilme.

Atipik presentasyonla grkabilecek hastahklan tanryabilme
Gastroenterolojik Acil durumlarr saptayabilme, Acil durumlara miiCahale edebilme
Klinik olarak Gastrointestinal sistem kanserlerini tanryabilme/iingtirebilme

gdriilen P.tilser, dispepsi, G0RS, H.pylori eradikasyonu, at(ut ishal, irritabl barsak sendromu
gibi gastrointestlnal sistem hastahklannrn tedavisini yapabilme ...,
Yaygrn

GASTROENTEROTOJi DERS OGRENiM HEDEFLER|:

Bilgi: Gastrointestinal sistem hastahklarrna yakla5rm
Beceri: Gastrointestinal sistem hastaltklannda anamnez alma, tant-aytnct tant-gereginde tedavi

yapabilmek.

Tutum: Gereginde Gastrointestinal sistem hastalklannda acil dururnlara miidahale edebilme

Hematoloji Egitimi le Kazantlmast Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar

Bilgi
Ogrenciler aga$rda belirtilen konularda bilgi yeterliliSi g0sterebilmeli:

.
.
.
.

.
.

.

Hematopoetik dokularrn fizyolojisi
lmmun yetmezlikli bir hastantn takibi, beslenmesinin adaptasyonu
Kanama e$ilimi olan ya da talasemili bir hastantn takibi' dikkat
edilmesi gereken 6nlemlerin altnmast

Atipik prezentasyon ile oratya grkabilecek anahtar hastallklar:
enfeksiyon odaklart
" Beklenilmeyen
kanama odaklart
"o Beklenilmeyen
Diyabet

o PnomOni
Depresyon
" Tiroid
"o Artritlerhastaltklart
o Demir birikimi

Hematolojik hastada gogul ilag kullantmtnl dikkate alan temel tedavi
olanlama
Stk kargtlagtlan semptomlara yaklagtm ve aylrlcl tanl:
Halsizlik gabuk yorulma
DisPne
Bag d6nmesi
KahamaYa e$ilim
o Anemi
Kilo kaybt
o Tromboza Yaklagtm
Lenf dU$Umleri ve dalak bUyUklU$Une yaklaqtm
Hematolcijide tarama prensipleri:
ikincil Kanser
Demir yUkU
lmmun supresyon
KardiovaskUler risk
Psigik problemler
OsteoPoroz
o Agtlamalar
Fonksiyonel de!erlendirme

o
o
o
o

"
o

"o
o
o
o
o
"

Beceri
O$renciler aga!rda belirtilen becerileri gclsterebilmeli:

.

Hikaye alma becerileri::

o Hematolojik hastadan tam basvuru gikayetleri, kronik

hastaltklar ve fiziksel ve mental fonksiyonlart da igeren
tam ve odakh bir 6YkU altnmast

o Hastantn fizik muayene ve fonksiyonel delerlendirmesini
beliritilen ihtiyaglarlna adapte ederek uygulama:
. SemPtomlar
. Kronik hastaltk ve ktrtlganltk
. Kanamantn boyutu
. Aneminin boYutu
Tutum ve ProfesYonel Davrantglar
O$renciler aga$rdaki tutum ve davrantglan sergileyebilmeli:

.
.
.
.

Gerekti$i ve mumkun oldu$u durumlarda hasta yakrnlarrndan oykuye
dair bilgi edinmek.
geg
Hemat6tojik hastalarr immune supresyon kanamaya e$ilim olasr
komplikasyonlar konusunda bilgilendirmek
Hastalaraozellikle dzurluluk durumu olanlara kronik hastalara saygl
gostermek ve onur ve mahremiyetlerini korumak'
-Yagamtnrn
sonunda bulunan bir insana azami saygt ve de$eri
gosterek muamele etmek'

Romatoloji Egitimi le Kazanllmasl Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar

Bilgi
Ogrenciler aga$rda belirtilen konularda bilgi yeterliligi gdsterebilmeli:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Romatolojik hastahklarda yeterince anamnez alabilme
Eklem a$rtlt ve artriti olan hastayt tantyabilme ve yaklagtm
Artritte romatolojik nedenleri tantyabilme
Romatolojik hastahklartn aylrlcl tantstnt yapabilme
Kas gUgsUzlU$Une Yaklagtm
Raynaud fenomenine Yaklagtm
Sistemik vaskiilitlere yaklagtm
Bu hastahklarrn teghis ve tedavisinde genel prensipleri cigrenme
Romatolojik hastaliklarla ortaya grkan sakatltk ve i9 organ tutulumlart
hakktnda bilgilenme
Romatolojik hasta ile kargrlagtrgrnda ilk mUdahale ve uygun
ydnlendirmeYi YaPabilme
iRomatolojif icitteri saptayabilme, acil durumlara mUdahale edebilme
Atipik prezentasyon ile ortaya grkabilecek durumlar;
KalP tutulumu
Pulmoner tutulum
N0rolojik bulgular
Sekonder enfeksiyon ve maligniteler
Cilt ve gdz bulgulart
Romatolojik hastalarda
o Agtlamalar
OsteoPoroz
Psikiyatrikdurum de!erlendirmesi
FonksiYonelde!erlendirme
Malignite taramasl

o
"
'o
"

o
o
o

"
.Gericjdemeprensip|eriveregete|ii|aggeri6demesi(hangii|ag|artn
kimlerde geri ddemesi oldugu)'

Beceri

O!renciler a9a$rda belirtilen becerileri gdsterebilmeli:

.

Hikaye alma becerileri::

oRomato|ojikhastadantambasvurugiikayetleri,ekhasta|tk|art

"

igeren tam bir 6YkU allnmasl
Romatolojik hastanrn fizik muayene ve fonksiyonel

de!erlendirilmesi

Turum ve Profesyonel Davranrglar
Ogrencier agagrdaki tutum ve davranrglart sergileyebilmeli:

.
.
.
.
.

Romatolojik hastalann takibi
Hastalann seyri strastnda olugabilecek komplikasyon ve tutulumlarl
tanryabilme ve bunlara palyatif mUdahale
Tedavi komplikasyonlannt tantyabilme ve palyatif mildahale
Romatolojik acillere mUdahale edebilme
Romatolojik hastaltklartn sakathk btrakabilece!ini ve gerekti$inde
rehabilitasyon mUdahalesi

DONEM IV TIBEi ONKOLOJi DERS AMACI:

onkolojik hastaltklarr teghig etmek 0zere anamnez alma.
Aldtgt anamnez ve saptanrlan fizik muayene bulgularrnr sentezleyerek tant koyabilme/ayrncl tanl
va

pabilme.

onkolojik Acil durumlarr saptayabilme, Acil durumlara miidahale edebilme
Klinik olarak Paraneoplastik sendromlarr tanryabilme/dng6rebilme

onkolojik hastada gereiinde palyatif destek tedavisini yapabilme
TIBBi oNKOTOJi DERS 06RENiM HEDEFLERi:
Bilgi: onkolojik hastaya yaklagrm
Beceri: onkolojik hastada anamnez alma, tanr-ayrnct tanr-gereiinde palyatif tedavi yapabilmek.

Tutum: Gere[inde Onkoloji( hastada Acil durumlara mtidahale edebilme

NEFROLOJi

l.

Nefrolojik Hastaya YalCafrm
2. Kronik b6brek yetmezligi
3. Srvr Elektrolit bozukluklan
4. Asit baz dengesi bozukluklan
5. Primer Glomeruler Hastahklar
6. Akut bdbrek yetmezlili
7. Hipertansiyon
8. Sistemik hastahklarda bobrek tutulumu (DN hariE)
9. Tubulointerstisyel hastahklar
10. Herediter / kistik Bdbrek Hastalklan
1 1 . Diyabet ve bdbrek

ENDOKRiNOLOJI
1
1

2. Endokrinolojiye giriq
3. Hipotalamus-hipofiz hastaltklart

I4. Hipotalamohipofizer hastahklar
15. Diabetes Mellitus
1 6. Diabetes Mellitus (omplikasyonlan
1 7. Diyabetes mellitiis-Tedavi
18. Hipoglisemiler
19. Tiroid fonksiyon testleri
20. Tirotoksikoz
21. Hiootiroidizm ve Tiroiditler
22. Otiroid guair ve Tiroid Maligniteleri
23. Adrenal bez hastahklan
24. Hipogonadizm + Hirsutizm
25. Lipit metabolizma bozukluklart
26. Obezite + PKOS
27. Kalsiyum metabolizma hastahklan
28. Kemik metabolizma hastahklan
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Geriatri Egitimi le Kazantlmast Beklenen Bilgi, Beceri ve Tutumlar
Bilgi
O$renciler aga!rda belirtilen konularda bilgi yeterlili!i g6sterebilmeli:

.
.
.

Majdr organ sistemlerinde yaglanmantn fonksiyonel sonuglart.
Yagltntn beslenme ihtiyaglarr ve kronik hastahklarda beslenmenin
adaptasyonu.
Atipik prezentasyon ile oratya grkabilecek anahtar hastaltklar:
KardiyovaskUlerhastaltklar
Diyabet
idrar yolu enfeksiyonlart

.
.

Yaghda farmakokinetik degigiklikleri dikkate alan temel tedavi
planlama.
Srk kargrlagtlan semptomlara yaklagtm ve aylrlcl tanl:
Eklem a$rtst
Dispne
Bag d6nmesi
Halsizlik-bitkinlik
KonstiPasYon
Anemi
Inkontinans
Kilo kaYbt
UYku bozuklu$u
Yaghda tarama PrensiPleri:
Agtlamalar
KardiovaskUler risk
Kanser
Madde kullantmt
Mental hastaltk
OsteoPoroz

.

o
o
o
o PnOmoni
Depresyon
"o Tiroid
hastaltklart
o Artritler
o Akut kartn

o
"o
.
o
"o
o
o
o

"
"
"o

.

o
o

FonksiYonelde$erlendirme
Geri 6deme prensipleri (geri odemesi olan baktm hizmetleri dahil) ve
regeteli ilag geri od'emesi (hangi ilaglarrn kimlerde geri ddemesi
oldu0u).

Beceri
O$renciler aga$rda belirtilen becerileri gdsterebilmeli:

.

Hikaye alma becerileri::
o Yagh hastadan tam basvuru giikayetleri, kronik hastaltklar ve
fiziksel ve mental fonksiyonlarr da igeren tam ve odaklt bir 6yku

o

o

o
o

alrnmasr
Yagltltn fizik muayene ve fonksiyonel de$erlendirmesini
beliritilen ihtiyaglarrna adapte ederek uygulama:

.
.
.
.
.
.

Semptomlar
Kronik hastaltk ve krrtlganltk
lmmobilite
lgitme kaybr
Hattz akaybt
Di$er yeti kayrplan
Yaglt da konfUzyon ve/veya hafrza kaybrnt dlerlendirebilecek
mental durum muayenesini YaPmak
DUgme riski yUksek hastayr belirlemek
Yaglt hasta ycinetimi ve rehabilitasyonunda interdisipliner
yaklagtm sergileyebilmek.

Turum ve Profesyonel Davrantglar
Ogrencier agagrdaki tutum ve davrantglart sergileyebilmeli:

.
.
.
.

Gerekti$i ve mUmkUn oldugu durumlarda hasta yakrnlartndan dykUye
dair bilgi edinmek.
Yaghda iyatrojenik komplikasyon riskini akrlda tutarak riskleri
ong6rmek ve komplikasyonlar yonUnden sUrekli monitorize etmek
Yaglt hastalara 6zellikle OzUrlUlUk durumu olanlara saygl gdstermek
ve onur ve mahremiyetlerini korumak.
Kognitif gerilemesi olan ve yagamlnln sonunda bulunan bir insana
azami saygt ve de$eri gdsterek muamele etmek.

ROTASYONUN AMACI:
iC HASTAL|KLAR|

vE

BAKTMT

iciN

RorAsyoNU BoyuNcA, 06Rrrucilen; ER|SKIN BiR HASTANTN DEG ERLEN DiRirM Esi
otAN KLiNiK BEcERi, BiLGivE pRoFEsvoNEL YAKLASTMTASISTANLAR vE

GEREKL|

yETKiLi DoKToRLAR DENETi MiNDE KAZANACAKLARDtR.
KLiNiK BEcERitER:

o6RENciLER ozELLiKLE A546TDAKiLERi yApABiTEcEKLERDiR:

- HASTANIN TIBB| oYKUSUNU UYGUN
- FiZiK DEGERLENDiRMEYi UYGUN

SEK|LDE ALMAK.

SEKiLDE YAPMAK

- HASTAN|N PRoBLEMLER|Ni oNEM stRAsrNA KoyMAK, AytRtctrANt yApMAK vE TAN| iLE HAsrA
YONETiMi iciN PLANLAR GELiSTiRMEK

. HASTANEDE YATAN VE AYAKTAN TEDAV| ALAN HASTATARIN BAKIM VE OEGTNIEru OiRVTIENiruiI..
KAyrrrARrNr rAM BiR oyKU vE FiziK MUAYENE, KLiNiK izLEM, KLiNiKviziT NorLARr SEKL|NDE
TUTMAK

-

HASTALARTN BAK|M vE

oeGrRlEruoinuesiylE iLGiLi HAsrA BAK|M EKiBiNiN Di6ER UyELERiyLE

iLEriSiM iCiNDE oLMAK.

- HASTALAR, AiLELERi vE BAKTM VERENLERLE TANt, pRoGNoz vE TEDAV| PLANt HAKKTNDA iLETiSiM
ieiNDE oLMAK, oNLART YARARLT HAYAT TARZI DE6iSiKLiKLER| vE KoRUYUCU SAGLtK HizMETLERi
KoNUSUNDA EGiTMEK

-

HASTALARTN DEGERLENDiRiLMESi vE BAKTMT

iciN

STKLTKLA GEREKL|

oLAN RUT|N PRoSEDURLERE

ASiNA oLMAK (BU PROSEDORLER ARTER VE VEN KATETER|ZASYONU, MESANE KATETER|ZASYONU,

pTniTeRnI iruTRnvENoZ CATETER TAKILMASI, GA|TADA GiZLi KAN TEST|, EKG, NASOGASTRiK TUP
TAKMA, STERiL TEKNiK KULLANMA, ULUSLARARASI KORUNMA TEKNIKLER|Ni KULLANMAYI iCERiR).
BiLGi:

RorASyoN BoyuNcA oGRENciLER yETigKiN Hnstauntn nSn6lDA LiSTELENEN CEKiRDEK EGiTiM
pRoGRAMtNDA DA GORULEN TrBBi pRoBTEMLER|NiN rEMEL vE KLiNiK BILiMLER|YLE iLGiLi BiLGi
EDiNEcEK vE BUNLART KULLANACAKT|R. UyGUN BitGi 4546IDAK|LERi iCERiR:
-

rEMrL aiLci oLARAK ANAToMi, FizyoLoJi, sivoriMvn, GENETiK, FARMAKotoli, PAToLoJi,

MiKRoBiYoLOJi

- rLiNir aiLci oLARAK pAToFizYotoji, EPiDEMiYoLoJi, KLiNiK KARAR VERME, TANISAL

TESTLERi

KULLANMA VE YORUMLAMA, FARMAKOLOJi, TIBBi ETiK, TIBBi YASAL KONULAR
- TrBBi BiLGi DUzEyiNi oLUSTURMAYT vE BUNU GELiSTiRMEYi NASIL sURDoRECE6iNi 06RENME
-BENzER VAKALARDAK| soRUNLAR vE DENEyiM iLE iLGiLi soRULAnt oiGen HASTALARIN BAKIMINI

DAHA iYi HALE GETiRMEK |EIN ARASTIRMAK
-KLiNiK soRULAR iLE iLigKiLi ARASTTRMALART DEGERLENDiRME vE TARTISMA KABiLiYETi
GELiSTiRMEYE BASLAMAK

cEKiRpEK EGiTiM PRocRAMt:
Karrn

airtst

klinik pratikte genetik

Akut koroner

sendromlar

ABY
Anemi
Srrt agnsr
KBH
Srk goriilen kanserler
KoAH ve astlm
Depresyon
DM
Dislipidemiler
Elektrolit ve asit-baz problemleri
Gis kanamalarr

geriatrik baklm
kalP Yetmezlili

hepatobilier hastallklar
HIV enfeksiyonu
HT

eklem airtst
koruYucu salltk
solunum yolu enfeksiyonlart /pniimoni

tiroid hastalklarl
ust solunum yolu enfeksiyonlart
vendz tromboemboli
kadrn

saihlt

