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KardjyolojiAnabjlim Dalr olarak amactmtz; int6rn hekimlerj, kardiyolojialantnda
mesleki bilgi
ve becerilerini tamamlamala na, mesleki deEer ve iikeler
rrrdrnda, gagrn gerektirdjdi yetkinlikler ile,
hekimlik sanattnr bu alanda tek bagrna uygulayabilecegi
bir dijzeye getirmeyiamaqlamat<tadrr.
Hasta sunumlafl, seminer ve makale saatleri gibi akadernik
etkinliklerle ttbbi bjtgi ve elestirel

diitrinme becerilerinigelistirmeleri, yasam boyu dgrenme ve
kanrta dayaI trp ilkelerini kullanma
becerileri edinmeleri de hedefier arasrnda yer atma(tadtr.
Ogrenim hedefleri

1l Yatakl

servis galt$malarrna katrlarak, ana'mnez alma, fizik muayene,
hasta takibi
konulannda bilgi ve beceri kazanma ve beceriterini arttrma
Hastalklafln dnem ve aciliyet durumunu belirlevebilme

Hasta dosyast ve epikriz hazrrlayabilme, tiliim belgesiyazabilme,
regete dlizenlevebitme
4.) Acil tanr ve tedavi gerektirecek olgulan (akut
miyokard infarktusii, akut akciger 6dernr,
hemodinamiyi bozan aritmiler, aort diseksiyonu, pulmoner
emboli...)

ayrrdedebilme,
s.) ealrgma arkada$la|| ile grup dijzeni iginde ga[$abilme,
ekip olabilme bijinci
6.) Hasta ve hasta yakrnlan ile uygun iletigim kurabilme
Hayati durumlan tanryarak miidahale edeb me
8.) Bazal tetkikleri (EKG, akcider grafisi, biyokimyasal
tetkikleri) degerlendirip
7.1

yorumlayabilmelidir.

Calrsma dijzenj

1.

2.

Intiirn hekimler kliniEin di.izeni igerisinde poliklinik, koroner yoEun
baktm, ara yotun baktm
ve kardiyolojiservis olarak rotasyonlara aynlmakta
ve ilgilisorumlu irEretim aiyesi ite
birlikte hastalan degerlendirmektedir, Ayflca gLjnde
bir veya iki kigi olmak rjzere n6bet
tutarak klinik iSleyiSine katrlmaktadtr.
Stajlar 15 giin periyoflar halinde intiirn hekim gruplafl
deEigtirilerek yaprlmaktadrr
8ir giinliik 9al$ma diizeni
Klinik t,ytulama

Tiim itEretim Uyeteri

09.25-10.05

10.20-11.00
13.1s-13.55
14.10-14.55
15.05-15.45
16.00"16,45

Klinik
Klinik
Klinik
Klinik

Uygulama
Uygulama
Uygulama

Uytulama
Klinik Uygulama
K nik Uygulama
K nik Uygulama

intiirn hekimterin yapacaEr etkinlikler

1.) Na2ogastrik sonda koyma
2.) Mesane sondast koyma
3,) Kan gazlarr iCin kan aImr (radyal-femoral)
4,) Vendz kan altml
5.) Rektai tute
6.) Parasentez
7,) Periferik yayma ha2rrlama ve dededendirme
8.) Kapiller gilisemi 6lerimii
9.) Kiiltilr alma (kan, bal8am, idrar vb.)
10.)insillin enjeksiyonu
11.) arteriyel kanama kontrolil izlem ve etkinlik

12,)Entilbasyon
13.)Hastayt kardiyak monitdrize etme
14.)Kalp masajtyapma

15.)Defibrilatdr kullanrml
16.)Akciger filmi yorumlama
17.)EKG yorumiama
18.)Hasta sunumu (5)

19.) Hasta dosyast hazrrlama ve takibj (5)
20,) ReCete yazma (25)
21.) Gece niibeti(5)
22.)Epikriz yazma
23.)EKG Cekimj ve dedertendirmesi (5)

intiirn hekimlerin izleyeceEi etkinlikler

1.) Deflbrilasyon
2.) Kardiyoversiyon
3.) Ekokardiyografi
4,) Koroner anjtografi
5.) Resiisitiasyon
6.) Entubasyon
7.) 6liim raporu diizenlenmesi
8.) Santral kateter takma
9,) GeCici pacemaker implantasyonu
lntiirn hekimin ekibe katrlacaEr etkinlikler

Tiim 6Bretim
Tiim iilretim
Tijm iiEretim
Tiim iigretim
Tiim dEretim
Tiim iidretim
Tiim iitretim

Uveleri

[jyeleri
uveleri
Uyeleri
Uyeleri
Uyeleri
Uyeleri

1.) fMesaide ddretim iiyesiije gatrsma
2.) Gece ndbetinde asistan hekim
ile galtgma
3.) Resusitiasyoh
(linik olarak teorik ve pratik
eEitirniveriten dersler
1.) Akut koroner sendromler ,
2.) Katp yetmezliEi

3J

Kalp kapak hastahklarl

4.) Kardiyopulmoner res(isitiasyon
5,) Giigiis agisr ile gelen hastaya yaklarrm
6.) Nefes darltEr ile gelen hastaya yaklarrm
7.) 9arptntl gikayeti ile gelen hastaya yakta$trh
8.) Elektrokardiyografi
9.) Aritmiler
10.)Defibritatatr kullahrml
11.)Hipertansiyon

12.)ileri kardiyotoiik tetkikler (ekokardiyografi,
koroner anjrografi, holter-dtm, holtef_
tansiyon, efor stress test)
13.)

