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Dönem VI Genel Amaç ve Hedefleri 

İntörnlük dönemi olarak adlandırılan dönem VI’da amaç klinik öncesi ve klinik dönemlerde elde edilen 

bilgiler ışığında teorik ve özellikle de pratik uygulamalarla iç hastalıkları, genel cerrahi hastalıklar, ruh 

sağlığı ve hastalıkları, acil hastalıklar, kalp hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, 

halk sağlığı ve aile hekimliği uygulamalarıyla hekimlik hazırlıklarını tamamlamaktır. 

 

 Çocuk ve erişkinlerde temel ve ileri kardiyak yaşam destekleri ve uygulamalarını bileceklerdir 

 Solunum yetmezliklerine acil yaklaşımı bileceklerdir 

 Aritmilere acil  yaklaşımı bileceklerdir 

 Travma, akut batın, ABY, KBY ve pulmoner emboli gibi acil durumları tanıyabilecek ve ilk 

müdahaleyi sergileyebileceklerdir 

 Acil şartlarda sıvı elektrolit dengesini bileceklerdir 

 Kardiyak acilleri tanıyıp ilk müdahaleyi yapabileceklerdir 

 Şok ve sepsisli hastanın takibi hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Sağlıklı çocuk ve sağlıklı yaşam danışmanlığı kavramlarını bileceklerdir 

 Birinci basamak şartlarında belirli hastalıklara ait temel yaklaşım ve bilgilerine sahip olacaklardır 

 Çocuklarda resusistasyonu uygulayabileceklerdir 

 Çocuklarda beslenme konusunda bilgi sahibi olacaklardır 

 Çocukluk dönemi hematolojik hastalıklarını bileceklerdir 

 Çocukluk dönemi enfeksiyoz hastalıkları ile onkolojik aciller ile tedavileri hakkında bilgi sahibi 

olacaklardır 

 Çocukluk döneminde konvülzüyonlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Çocukluk dönemi solunum yolu acilleri ile infeksiyon ve diğer patolojiler ile tedavileri hakkında 

bilgi sahibi olacaklardır 

 Çocuk ve erişkinlerde akut batın nedenleri, tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi 

olacaklardır 

 Çocukluk ve erişkin dönem endokrin patolojiler ile tedavileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Travmalı hastaya yaklaşım ve ilk müdahaleyi bileceklerdir 

 Gastrointestinal sistemin cerrahi hastalıklarını ve ilk müdahale sonrası ileri müdahale basamakları 

hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Karın duvarı ve inguinal hernilerin tanısını bilecekler tedavi hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Sağlık sistemleri ile ilişkili birim ve yapıları bileceklerdir 

 Türkiye ve dünyada güncel sağlık düzeyi göstergelerini, su örneği aalınması ve değerlendirmesi 

hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Birinci basamakta çocuk ve erişkinlerde erken tanı ve tarama yöntemleri hakkında bilgi sahibi 

olacaklardır 

 Beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Salgın yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Anemili ya da karın ağrılı hastaya yaklaşımı bileceklerdir 

 Endokrin hastaların tanı ve takibi hakkında bilgi sahibi olacaklardır 

 Yoğun bakım hasta takibinin genel prensiplerini bileceklerdir 

 Hipertansiyon tanı, takip ve tedavisini bileceklerdir 

 Gastrointestinal sistem enfeksiyoz, malign ve fonksiyonel hastalıklarının ön tanısı ile tedavileri 

hakkında bilgi sahibi olacak 

 Hematolojik hastalıkların tanı ve tedaviisi hakkında bilgi sahibi olacak 
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 Normal gebelik ve doğum hakkında bilgi sahibi olacak 

 Normal seyri dışında giden gebelikler ve patolojiler hakkında bilgi sahibi olacak 

 Doğum kontrol yöntemlerini bilecek 

 Menopoz ve sonrasındaki dönemler hakkında bilgi sahibi olacak 

 Ruhsal hastalıklar, anormal durumlar ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olacak 

 İlgili bölümlere ait EKG çekme, temel radyolojik görüntüleri değerlendirme, sütür atabilme gibi 

klinik ve mesleki becerileri yapabilecek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEM VI SEÇMELİ  STAJLARI 

Deri ve Zührevi Hastalıkları 

Üroloji   

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Göz Hastalıkları 

Nöroloji 

Radyoloji 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Göğüs Hastalıkları 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Adli Tıp 

Göğüs Cerrahisi 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Palyatif Bakım 

Radyasyon Onkolojisi 

 

DÖNEM VI STAJLARI Süre AKTS 

İç Hastalıkları  8 Hafta 8 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 Hafta 6 

Acil Tıp 8 Hafta 8 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 Hafta 6 

Halk Sağlığı 4 Hafta 6 

Aile Hekimliği 4 Hafta 6 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 Hafta 8 

Genel Cerrahi 4 Hafta 6 

Kardiyoloji 2 Hafta 3 

Seçmeli Stajlar 2 Hafta 3 


