
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

DÖNEM 4 EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Dönem IV eğitiminin amacı: 

  Bu dönemde öğrencilere 

- Preklinik dönemde kazandığı teorik bilgileri tıbbın temel uzmanlık alanlarından olan iç 

hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, 

kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları disiplinlerine entegre ederek,  

- Birinci basamak düzeyinde (aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, poliklinik, klinik, acil 

sağlık hizmet birimleri vb.) hastaların öyküsünü alma, sistemik muayenesini yapma, ön 

tanı/tanı koyma, ayırıcı tanıya yönelik ilk basamak tetkiklerini planlama yorumlama, 

tedavilerini düzenleme ve takiplerini yapma,  

- Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunma,  

- Etik değerler çerçevesinde mesleğini uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve tutumların 

kazandırılması amaçlanmıştır. 

 

Bu amaçlara ulaşabilmek için Dönem IV öğrenim hedefleri bilgi, beceri ve tutum başlıkları 

altında özetlenmiştir. 

Bilgi: 

İç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, 

kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları stajları sonunda dönem IV öğrencileri;  

- Bu anabilim dalları ile ilgili sık görülen hastalıklarda korunma yollarını tanımlayabilecek,   

- Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda detaylı anamnez alabilecek,   

- Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda fizik muayeneleri gerçekleştirebilecek,  

- İlk aşamada gerekli tetkikleri isteyebilecek, bunları yorumlayabilecek ve ön tanı/tanı 

koyabilecek,  

- Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda tedavi algoritmalarını sayabilecek,  

- Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda birinci basamak düzeyinde hastaların tedavisini 

yapabilecek ve üst düzeyde tedavi gereken hastaları uygun bir üst basamağa yönlendirebilecek, 

- Bu anabilim dalları ile ilgili acilleri birinci basamak düzeyinde yönetebilecek, acil sevk 

gerektiren durumları bilecek, 

- Bu anabilim dalları ile ilgili kronik hastalıkların takibini birinci basamak düzeyinde 

yapabilecek, bu hastaları hangi durumlarda üst basamağa sevk etmesi gerektiğini bilecek, 



- Sağlıklı çocuk izlemini ve aşılamayı bilecek, büyüme ve gelişme geriliği olan çocukların 

izlem ve değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olacak, 

- Birinci basamakta gebeliğin teşhisini, rutin gebelik muayenesini, gebelik takibinde yapılması 

gereken tetkikleri, üst merkezde tedaviyi gerektiren durumları, acil şartlarda yapılması 

gerekenleri, ve postpartum dönem sorunlarını bilecek, 

- Kontraseptif yöntemlerin avantaj, dezavantaj ve kontrendikasyonlarını bilecek ve 

kontrasepsiyon danışmanlığı verebilecek. 

 

Beceri: 

- Kayıt işlemleri konusunda bilgi sahibi olacak, 

- Tanı ve tedavi süreçlerinde güncel bilgiyi izleyerek, eleştirel olarak irdeleyebilecek, 

- Tam kan sayım sonuçlarını ve periferik kan yaymasını değerlendirebilecek,  

- Kan gazı analizini yorumlayabilecek, asit-baz ve sıvı-elektrolit bozukluklarını tanıyabilecek, 

- Tekniğine uygun şekilde tansiyon ölçebilecek, kan basıncı değerlerini yorumlayabilecek, 

- Tekniğine uygun şekilde EKG çekebilecek ve yorumlayabilecek,  

- Solunum fonksiyon testi yapabilecek ve yorumlayabilecek, 

- Akciğer grafisini algoritmaya uygun olarak değerlendirebilecek, normal  yapılar  ile  patolojik  

yapıların  radyolojik görünümlerini birbirinden ayırt edebilecek,  

- Birinci basamak düzeyinde, tedavisini planladığı hastanın reçetesini düzenleyebilecek 

- Birinci basamak düzeyinde tanısal ve girişimsel uygulamaları (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz 

ve arteriyal kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar, 

kan ve boğaz kültürü alma, pansuman vb.) yapabilecek. 

Tutum: 

- Mesleki görev ve yükümlülüklerin farkında olacak, 

- Ekip içinde uyumlu çalıştığını göstererek, sorumluluk alacak, 

- Bilişim teknolojilerini kullanarak güncel literatürü takip ederek kendini geliştirecek, 

-Hekim-hasta, hekim-hekim, hekim-yardımcı sağlık personeli ve hekim-ilgili kamu kurumları 

ilişkisinde etkin iletişim kurabilecektir. 

 

 


