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intern doktorlar; staj stiresince her sabah
08.30'da galrgma yerlerinde hazrr bulunurlar
ve L7.00,den once servis
sorumlusunun veya ndbetgi hekimin izni

olmadan gorev yerlerinden ayrrlamazlar. E$itim
s[.iresince herhangi bir sorun
yagadtklarrnda, ilgili ci$retim i,iyesiya
da anabilim da1 bagkanrna iletebilirler.

Stoiiceridi:

A. Teorik Dersler
B. Teorik igerikli Uygulamall Dersler
C. Teorik igerikliVaka Sunumu
D. yatakrr Unite Vaka Takibi (irgiriRraStrrma

E' Acil ve Konsi'iltasyon

GorevrisieSrifinde)

Unitesinde Vaka Takibi (ilgili Aragtrrma Gorevlisi
egliginde)

F' Yataklr Unite' Acil, Konsi'iltasyon

Nobetinde Vaka Deferlendirmesi (ilgili aragtrrma
Gorevlisi eglif inde)

G. polikrinik unite Vaka Takibi (irgiriaragtrrma
H. iki haftahk staj de$erlendirme sljreci

Gorevrisi egriginde)

A' Teorik Dersler igerik: (ilgili her O$retim Uyesi
tarafrndan iki haftahk stajda g,er saat)
psikiyatrik
1,.
Acil Hastalar Genel Kavramlar (2 saat)

2. Majcir Depresyonun Acili, yaklagtmr, Sriregler, Tedavisi (2 saat)
3' Bipolar Bozukru$un Aciri, yakragrmr, siiregrer, Tedavisi (2 saat)
4' $izofreni ve Difer Psikotik Bozukluklar Acili, Yaklagrmr, sliregler, Tedavisi (2
saat)
5' Panik-Yaygrn Anksiyete-Travma sonrast Stres Bozuklu$u-obsesif Kompulsif

Bozukluklarrnrn Acili, yakla5rmr,

Stiregler, Tedavisi (2 saat)

6'
'
8'
9'
7

Konversiyon' Di$er Somatoform, Yapay Bozukluk,
Temaruz, Adli Vakalarrn Acili, yaklagrmr,
stiregler, Tedavisi
(2 saat)
intihar Vakararrnrn Aciri, yakragrmr, sliregrer,
Tedavisi (2 saat)
Alkolve Madde Kullantm BozukluklarrAcili, Yaklagrmr,

suregler, Tedavisi (2 saat)

Deliryum, Hastane ortamrnda ve Acilde YaklaSrmr,
siiregler, Tedavisi (2 saat)
10' Psikotrop iragrar, yan Etkireri, Acirde yakragrmr,
stiregrer, Tedavisi (2 saat)

11. Psikiyatrik Acirde Hastarrk, Hasta ve insan
Kavramr (2 saat)
1.2. Psikiyatrik Acilde psikiyatrist Olmak (2
saat)

B. Teorik igerikli Uygulamah Dersler

ilgili ofretim uyesi ile Yatakh unitedeki vakalartn
teorik ve pratik ydnrerinin tanr, ayrrcr tanr, tedavi yakra5rmrarr,
aciri
yontinden degerlendirilmesi (Her bir
dlretim ijyesi tarafrndan haftada 2 saat)

C. Teorik

igerikliVaka Sunumu

Yatakh unitede takip edilen hastantn intern
tarafrndan sunulmasr ilgili d$retim iiyesi ile
teorik ve pratik yonderr
de$erlendirirmesi (Her

bir ogretim tiyesi egriginde iki haftarrk
stajda 1 saat)
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Psikiyatrik hastahkla, normali ayrrt edebilir.
Psikiyatrik hastaltkla, psikiyatrik hastahklarr

taklit eden organik patolojileri ayrrt edebilir.
Acil psikiyatrik hastalrgr, acil olmayan psikiyatrik
durumlardan ayrrt edebilir.
intihar riski yiiksek hastayr tanryabilir ve hastanrn grivenli$i
igin gerekri onlemleri alabilir ve gerektiginde
hasrayr
uygun kuruma yonlendirebilir.

Akut psikotik tablolar ve farklt etiyolojilere bagh
ajitasyon tablolannda acil tedavi uygulayabilir.
6. Depresyon tanlsr koyabilir, tedavi edebilir.
7. Deliryum tantsr koyabilir, tedavi edebilir.
8. Malign noroleptik sendrom, akut
distoni, serotonerjik sendrom gibi psikotrop
ilaglara ba$h acil durumlarr
tanryabilir ve tedavi edebilir.
Madde kuilanrmr ve madde yoksunru$unda acir
tedavi uygurayabirir.
10' Yo$un anksiyete ile seyreden acil psikiyatrik
tablolard. ,fgrn yaklagrm ve tedaviyi uygulayabilir.
1L. Psikiyatride insan, hasta, kiirtur ve psikoterapi
kavramlarrnr birir,
12. Psikiyatrik hasta ire gorugme teknikrerini ve
anamnez armayr ogrenir.
13' Major Depresyon, Bipolar Bozukluk,
$izofreni, Anksiyete Bozuklu$u gibi hastalrklarrtanr, ayrrcrtanrsr,
temel
tedavi yaklagrmlarrnr degerlendirebilir.
5.

9'

14. Psikiyatrik acil durumlarrve yonetimini
ogrenir.
15' somatoform Bozukluklarr, yeme bozukluklarr, yapay

Bozukluk, Kigilik Bozukluklan kavramrnr
bilir

1"6. Demans, Deriryumun nedenrerini,
ayrrrcrtanrsrnr ve tedavisini o$renir.

17' Psikotrop ilaglart, etki mekanizmalannr, kullanrm
alanlarrnr ve yan etkileriniofrenir.
18' Alkol ve Madde kullanlm bozukluklart kavramlarrnr
ve bu hastalara yaklagrmr o$renir.
19' Psikiyatri ve di$er Trp Branglarr (Konsi.iltasyon-Liyezon)
olur.

arasrndaki gerekli koordinasyonlar hakkrnda
bilgi sahibi

20' Yatarak tedavi goren psikiyatri hastalarrnrn
takip ve tedavisi konusunda yeterri birgi ve
beceriye sahip orur.

