
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM IV MÜFREDATI 

 
STAJIN AMACI 
Solunum sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene yapma ve uygun tetkikleri 

isteme becerilerini; birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; birinci 
basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastanın doğru zamanda, doğru yere yönlendirilmesi ve solunum 
sistemi hastalıklarından korunma bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır. 

 
STAJIN ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Göğüs Hastalıkları stajı sonunda Dönem IV öğrencileri 
1. Solunum sistemi fizik muayenesini sistematik olarak yapabilecek ve normal/anormal muayene bulgularını 
yorumlayabilecek, ön tanı koyabilecek 
2. Ön tanılar doğrultusunda gerekli tetkikleri planlayabilecek 
3. Solunum sistemi hastalıklarının, oluş mekanizmalarını, genel klinik ve laboratuar belirtilerini, ayırıcı tanısını 
ve genel tedavi prensiplerini öğrenecek 
4. Akciğer grafisini tekniğine uygun olarak okuyabilecek 
5. Kan gazı sonuçlarını yorumlayabilecek 
6. Spirometrik testte obstrüktif patern, restriktif patern ve normal patern ayrımını yapabilecek 
7. Pnömoni tanısını koyabilecek, ağırlığını değerlendirip hangi hastayı sevk etmesi gerektiğini, hangi hastayı 
ayaktan tedavi edebileceğini bilecek 
8. Bronşektazi semptomlarını, radyolojisini bilecek, bronşektazi ön tanısını koyabilecek, bronşektazi tanısı 
konmuş hastanın takiplerini yapabilecek, hangi durumda uzmana sevk etmesi gerektiğini bilecek 
9. Akciğer tüberkülozu ön tanısını koyabilecek, takip ve tedavisi için Verem Savaş Dispanserine 
yönlendirebilecek 
10. Astım ve KOAH ön tanısı koyabilecek, tanısı olan hastaların takibini yaparak hem akut alevlenme 
durumunda, hem de hastalık stabil olduğu dönemde tedavilerini hastalığın ağırlığına uygun şekilde 
düzenleyebilecek, hangi durumda uzmana sevk etmesi gerektiğini bilecek 
11. Akciğer kanserinin semptomlarını, fizik muayene bulgularını ve radyolojik bulgularını bilecek, akciğer 
kanserinden şüphelenmesi gereken durumlara hakim olacak, akciğer kanseri ön tanısı koyabilecek 
12. Pulmoner embolizme zemin hazırlayan faktörleri ve pulmoner embolizmin semptomlarını bilecek 
13. Plevral sıvıya yaklaşım algoritmasına göre plevral sıvıya yol açan hastalıklara yönelik yorum yapabilecek 
14. İnterstisyel akciğer hastalıklarının ortak tanısal özelliklerini bilecek, hangi durumlarda interstisyel akciğer 
hastalığından şüphelenmesi gerektiğini bilecek ve uzmana sevk ederken ön tanı konusunda yorum yapabilecek 
15. Çevresel ve mesleksel maruziyetler ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişkiyi ve korunma yollarını 
açıklayabilecek, hastalara çevresel ve mesleksel maruziyetler konusunda danışmanlık yapabilecek ve meslek 
hastalığından kuşkulandığı kişileri uzmana sevk edebilecek 
16. Uyku apne sendromunun semptomlarını bilecek, tanıdan kuşkulanılan hastaları polisomnografik tetkik için 
yönlendirebilecek 
17. Solunum yetmezlikli hastaya genel yaklaşımı bilecek, acil müdahale yapabilecek 
18. Akciğerin nadir görülen hastalıkları konusunda genel bilgiye sahip olacak 
19. Bronkoskopi, bronş biyopsisi, torasentez gibi girişimsel işlemleri izleyerek bilgi sahibi olacak 
20. Zor durumlar dahil sağlıkla ilgili süreçlerde hasta ve yakınlarıyla etkin iletişim kurma ve hasta ve yakınlarını 
yeterli bir şekilde bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık verme, hasta ve yakınlarını karar süreçlerine katma 
becerilerini geliştirecek 
21. Hekim olmanın gerektirdiği giyim, kuşam, davranış ve tutumları pekiştirecek 



Ders Adı: GH 401-GÖĞÜS HASTALIKLARI 

Staj Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Öğretim Üyelerinin İsimleri: 
Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN 
Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 
Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 
Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

 

 

Staj Süresi: 3 hafta 
AKTS kredisi: 5 

 
Göğüs Hastalıkları stajında uygulanan eğitim yöntemleri 

Teorik Ders 35 saat 

Pratik Uygulama 40 saat 

Serbest Çalışma 23 saat 

Toplam 104 saat 

 
Temel Hekimlik Uygulamaları Öğrenme Düzeyi 

Öğrenme düzeyi Açıklama 

1 Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar 

2 Acil bir durumda kılavuz/yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar 

3 Karmaşık olmayan, sık görülen durumlarda/olgularda uygulamayı* yapar 

4 Karmaşık durumlar/olgular da dahil uygulamayı* yapar 

*Ön değerlendirmeyi/değerlendirmeyi yapar, gerekli planları oluşturur, uygular ve süreç ve sonuçlarıyla ilgili 
hasta ve yakınlarını/toplumu bilgilendirir 

 
Uyum haftası dersleri (Fizik muayene ve semiyoloji) 
Temel Hekimlik Uygulamaları 

Teorik Ders İçerikleri Dersin 
veriliş şekli 

Öğrenme 
Düzeyi 

Saat Dersi anlatan öğretim 
üyesi 

Stajın tanıtımı, işleyiş, öğrenci görev ve 
sorumlulukları 

UZEM 4 1 
Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Anamnez, özgeçmiş, soygeçmiş, alışkanlıklar, 
sistemlerin gözden geçirilmesi, genel ve soruna 
yönelik öykü alma 

 
UZEM 

 
4 

 
1 

Doç. Dr. Nurhan ATİLLA  

Solunum sistemi muayenesi UZEM 4 2 
Dr. Öğr. Üyesi Burcu 
AKKÖK 

Direkt radyografi değerlendirme UZEM 3 3 
Prof. Dr. Hasan 
KAHRAMAN 

Solunum fonksiyon testi değerlendirme UZEM 3 2 
Doç. Dr. Nurhan 
ATİLLA 

Puls oksimetre, uygulayabilme ve 
değerlendirme 

UZEM 4 1 
Doç. Dr. Nurhan 
ATİLLA 

Oksijen ve nebül‐inhaler tedavisi uygulama UZEM 4 1 
Doç. Dr. Nurhan 
ATİLLA 



Çekirdek Hastalık Öğrenme Düzeyi 

Öğrenme düzeyi Açıklama 

A Acil durumu tanımlayarak ilk tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana 
yönlendirebilmeli 

ÖnT Acil olmayan durumlarda ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana 
yönlendirebilmeli 

T Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, 
uzmana yönlendirebilmeli 

TT Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli 

İ Uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli 

K Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan/olanları) 
uygulayabilmeli 

COVİD-19 pandemisi nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlığının 08/09/2020 Tarih ve E.33729 sayılı yazısı 
doğrultusunda teorik derslerin tamamı Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yoluyla, pratik dersler ise 
seyreltilmiş ve hızlandırılmış(sayıca küçük gruplar halinde ve yoğunlaştırılmış bir şekilde) olarak yüz yüze 
eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Pratik dersler Covid 19 pandemi sürecinin seyrine göre ve yönetmelikler 
çerçevesinde revize edilebilecektir 

 
Göğüs Hastalıkları Dersleri 

Teorik Ders İçerikleri Dersin veriliş 
şekli 

Öğrenme 
Düzeyi 

Saat Dersi anlatan öğretim üyesi 

Pulmoner emboli UZEM A-K-İ 2 Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN 

Akciğer Tüberkülozu UZEM TT-K-İ 1 Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN 

Mesleksel Akciğer hastalıkları UZEM ÖnT-K-İ 1 Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 

Solunum Yetmezliği UZEM A 2 Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 

Uyku-apne sendromu UZEM ÖnT 1 Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 

Pulmoner hipertansiyon UZEM ÖnT 1 Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 

Akciğer Tümörleri UZEM ÖnT-K 1 Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

Astım UZEM TT-A-K-İ 1 Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

KOAH UZEM TT-A-K-İ 2 Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

Kist hidatik UZEM ÖnT-K 1 Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları UZEM ÖnT-K 2 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Sarkoidoz UZEM ÖnT 1 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Bronşektazi UZEM ÖnT-K-İ 1 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Plevral Hastalıklar UZEM ÖnT 2 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Pnömoniler UZEM TT-K 2 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Göğüs hastalıklarına olgu temelli 
yaklaşım 

UZEM TT-A-K-İ 2 Doç. Dr. Nurhan ATİLLA 

Göğüs hastalıklarına olgu temelli 
yaklaşım 

UZEM TT-A-K-İ 1 Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

 
Pratik Ders İçerikleri Dersin veriliş şekli Saat Dersi anlatan öğretim üyesi 
Fizik muayene pratiği YY 2 Dr.Öğr. Üyesi Burcu AKKÖK 

SFT-DLCO pratiği YY 2 Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ 

Akciğer grafi okuma pratiği YY 2 Prof.Dr. Hasan KAHRAMAN 

Hasta başı viziti YY 15 Tüm öğretim üyeleri 

Poliklinik ziyareti YY 15 Tüm öğretim üyeleri 

Bronkoskopi ünitesi ziyareti YY 3 Tüm öğretim üyeleri 



Göğüs Hastalıkları Çalışma Alanları: 
 

Göğüs Hastalıkları Servisi: Öğrenciler 3 haftalık staj boyunca Göğüs Hastalıkları servisinde hasta görme 
imkanı bulurlar. Vizitler sırasında öğrencilere hasta hazırlama görevleri verilir. Fizik muayene teknikleri, 
anamnez alma yöntemleri, elde ettiği bulguları yorumlama ve uygun tetkik seçimi konularında eğitim alırlar. 
Kliniklerde yatan çeşitli hastalar üzerinden elde ettikleri teorik bilgileri pratikte nasıl kullanacaklarını öğrenirler. 
Aynı zamanda hasta ile birebir karşılaşma yoluyla hasta ve yakınıyla iletişim konusunda becerilerini artırırlar. 

 
Poliklinikler: Öğrenciler polikliniklerde sık görülen hastalıkları ve tedavilerini izleme, reçete yazılmasını görme 
ve fizik muayene yapma imkanı bulurlar. 

 
Derslikler: Öğrenciler dersliklerde teorik dersleri slaytlar eşliğinde dinlerler. 

 
Solunum Fonksiyon Testi Ünitesi: Spirometri ve karbonmonoksit difüzyon testinin nasıl yapıldığını görme 
imkanı bulurlar. 

 
Bronkoskopi İşlem Ünitesi: Buralarda öğrenciler bronkoskopi işlemini izleme imkanı bulurlar. 

 
GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI ÇALIŞMA PROGRAMI: 

 
Dönem IV öğrencileri göğüs hastalıkları stajının ilk 3 (üç) günü uyum çalışması yaparlar. Uyum 

çalışmasında stajın işleyişi, sınavların yapılış şekli, seminer saatlerine katılım gibi staj ile ilgili bilgiler 
verildikten sonra her sistem ile ilgili teorik propedötik bilgisi ve sistemlerin fizik muayenesi hasta başı pratik 
dersler ile işlenir. Uyum dersleri sonrasında öğrenciler gruplara ayrılır ve her grup sabah saat 08.00-09.50 
saatleri ile akşam saat 16.00-16.50 saatleri arasında hasta başı vizitlere katılarak hasta hazırlama, fizik muayene 
derslerinde öğrendiği muayene tekniklerini uygulama, hasta takibi konularında yetenek ve bilgilerini artırırlar. 
Her gün saat 10.00- 11.50 saatleri ile 14.00-15.50 saatleri arasında teorik dersler yapılır. 

Staja devamlılık zorunlu olup, stajın teorik ders ve uygulamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte 
değerlendirilir. Teorik derslerin ve uygulamalı çalışmaların %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı 
%20’yi aşan öğrenciler sınavlara alınmaz ve stajı tekrar ederler. 

Staj sınavı her stajın son günü yapılır. Sabah 08.00-10.00 arasında teorik sınav (bu sınavın %60’ı alınır), 
saat 10.00-12.00 arasında sözlü sınav (bu sınavın %40 ı alınır) yapılır. Teorik ve pratik sınavda baraj uygulaması 
yoktur. Sözlü notu takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Öğrencilerin 
hangi öğretim üyesi/üyelerinden pratik sınava gireceği bilgisayar ortamında randomizasyon uygulanarak 
belirlenmektedir. 

Göğüs Hastalıkları stajında kullanılan ölçme değerlendirme metodları: 
Pratik sınav: Öğrenciler 2 hocadan oluşan sözlü gruplarından sınava girerler. Sınavda verilen hasta 

senaryoları üzerinden teorik bilgi yeterlilik düzeyi ve teorik bilgiyi kullanabilme becerisi test edilir. 2020-2021 
eğitim öğretim döneminde sözlü sınavda yapılandırılmış sınav uygulanması planlanmaktadır. Pratik sınavda 
baraj uygulaması yoktur. 

Teorik sınav: Sayısı ders ağırlığına göre belirlenen çoktan seçmeli, olguya dayalı ve boşluk doldurma 
tipi sorulardan oluşan teorik sınav yapılır. Teorik sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Teorik 
sınavda baraj uygulaması yoktur. 

Geçme notu: Teorik sınavın %60’ı ve pratik sınavın %40’ı toplanarak geçme notu elde edilir. Geçme 
notu 60 ve üzerinde olan öğrenci Göğüs Hastalıkları stajından başarılı olmuş kabul edilir. 



GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI HAFTALIK DERS PROGRAMI: 
 

Saat/Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 
08.00-08.50 Pratik Pratik Pratik Pratik Serbest Çalışma 
09.00-09.50 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik 
10.00-10.50 Teorik Teorik Teorik Teorik Teorik 
11.00-11.50 Teorik Teorik Teorik Teorik Teorik 
12.00-12.30 Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası 
12.30-13.00 Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası 
13.00-13.50 Seminer saati Seminer saati Teorik Serbest Çalışma Serbest Çalışma 
14.00-14.50 Teorik Teorik Teorik Teorik Serbest Çalışma 
15.00-15.50 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma 
16.00-16.50 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik 

 


