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HEKİM ADAYI
DEĞERLENDİRME DOSYASI

Hekim Adayının
Adı, Soyadı
Çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi (ASM)
ASM’ de Çalıştığı Tarihler
Danışman Öğretim Üyesi
Danışman Araştırma Görevlileri

STAJ İÇERİĞİ


Aile Hekimliğinin tanımı



Birincil Sağlık Hizmeti Uygulamaları (Tedavi edici ve koruyucu hizmetler)



Bebek, çocuk, ergen takip ve izlemleri



Gebe takip izlemleri



Lohusa takip izlemleri



Üreme Sağlığı



Ağız Diş Sağlığı



Kronik Hastalıklar



Toplumu Tanıma



Öncelikli Sorunları Belirleme



Hasta-hekim İletişimi



Hasta eğitimi



Araştırma Planlama

Konularında hekim adayının staj sonunda gerekli yeterliliği kazanması beklenir

Aşağıdaki tabloda Aile Hekimliği stajında kazanılması gereken “Temel Hekimlik
Uygulamaları” yer almaktadır.
İşlem

ASM de çalıştığı süre boyunca her bir Genel ve soruna yönelik anamnez alma
maddeyi en az 10 hastada uygulama Mental durum değerlendirme
Genel ve soruna yönelik fizik muayene yapma
Periyodik muayene, kontrol (Kardiyak risk hesaplama,
adölesan danışmalığı, tütün danışmanlığı, kanser
taraması vb)
Erişkinlerde antropometrik ölçümleri (Boy, kilo, bel
çevresi ölçümleri. Beden kitle indeksi hesaplama)
yapma
Kan basıncı ölçümü yapma
Mini-mental durum muayenesi yapma
İntihar riskini değerlendirme*
Aydınlatma ve onam alabilme

ÇEP Temel
hekimlik
uygulama
numarası
A1
A2
B
F10

B2

E33
E42
E31
C2

Her bir madde için en az 10 hastada
ASM’ de yapılan tetkikleri yapma

En az 10 hastada sağlam çocuk
muayenesi yapma
En az 10 hastada büyüme gelişme
takibi yapma
En az 5 gebe ve lohusa izlemi yapma
En az 5 hastada doğru emzirme
tekniklerini öğretme
En az 3 hastaya aile planlaması
danışmanlığı verme
En az 10 hastaya kendi kendine
meme muayenesini yapma ve
öğretme
En az 10 hastada bağışıklama
uygulamalarına katılma

En az 2 hastada topuk kanı
alınmasını öğrenme

Hastaları uygun biçimde sevk edebilme
Raporlama ve bildirimi düzenleyebilme
Reçete düzenleyebilme
Akılcı ilaç kullanımı
EKG çekme ve değerlendirme
Gaitada gizli kan incelemesi yapma
Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilme ve
değerlendirebilme
Tam idrar analizini strip ile değerlendirebilme
Sağlam çocuk muayenesi yapma (Bebek, çocuk)

C5
C7
C8
E4
D5
D6
D7
D18
B6

Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil
eğrileri, Tanner derecelendirmesi)
Gebe ve loğusa izlemi yapma
Doğru emzirme yöntemlerini öğretme

E20
F5

Aile planlaması danışmanlığı verme

F3

Kendi kendine meme muayenesini yapma ve öğretme

F7

Bağışıklama hizmetlerini yürütme

F4

Soğuk zincire uygun koruma ve taşıma sağlama
El yıkama
Topuk kanı alınmasını öğrenme

E55
E16
E62

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları engelleyicİ
önlemleri alabilme
En az 1 gün evde bakım hizmetlerine Evde sağlık hizmetlerine katılma
katılma
IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme*
Oksijen ve nebul‐inhaler tedavisi uygulayabilme*

E8

E11

E28
E45

Pulsoksimetre uygulayabilme ve değerlendirebilme *

E51

Peak-flowmetre sonuçlarını değerlendirme*
Yara‐yanık bakımı yapma*
Yüzeyel sütür atma ve alma*
Gerektiğinde genetik danışmanlığa yönlendirebilme*

D13
E66
E68
E58

Kötü haber verebilme*
Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu yapabilme*

E37
E1

Adli olguların ayırt edilebilmesi / yönetilebilmesi *

E2

Servikalcollar (boyunluk) uygulayabilme *
Dış kanamayı durduracak / sınırlayacak önlemleri
alabilme*
Temel yaşam desteği sağlayabilme*
Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilme *
Hastaya koma pozisyonu verebilme *

E54
E13
E60
E24
E25

Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile
çıkarabilme (Heimlich)*
Atel hazırlayabilme ve uygulayabilme*
Bandaj, turnike uygulayabilme*
Burna ön tampon koyabilme ve alabilme*
Kene çıkartabilme*
“Airway” uygulama*
İdrar sondası takabilme*
Kültür için örnek alabilme *
Nazogastrik sonda uygulayabilme*
Oral, rektal, vajinal ve topikal ilaç uygulamaları
yapabilme *
Rinne‐Weber ve Schwabach testleri uygulayabilme*
Vajinal ve servikal örnek alabilme*

E26
E5
E6
E7
E36
E3
E29
E38
E43
E46
E53
E65

* imkan dahilinde yapılacaktır.
İntörn Doktorların Eğitim Aile Sağlığı Merkezi İçindeki Görev ve Sorumlulukları




















Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ nde 08:00-17:00 saatleri arasında görev yapar
Çalışma saatleri içinde, polikliniğe başvuran hastaların anemnezini alıp, muayenelerini yapar.
(Muayenesine katıldığı her hastanın, antropometrik ölçümlerini ve kan basıncı, ateş, nabız
gibi vital bulgularını ölçüp, Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor ile değerlendirir.)
Talep edildiğinde muayene ettiği hastaları sunar,
Hasta için tetkik istenmesi durumunda Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor ile görüş
alışverişinde bulunur.
Hasta için gerekli tedavileri, Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor ile beraber planlar
EASM’ de yapılan tetkikleri yapar ve Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor ile değerlendirir.
Yenidoğan muayenesini Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde yapar ve topuk
kanı alınırken aktif olarak katılır
Bebek ve çocuk izlemlerine katılır, (Sağlam çocuk muayenelerini Öğretim Üyesi doktor
/Asistan doktor gözetiminde yapar, antropometrik ölçümlerini değerlendirir).
Bebek ve çocuklara ayına göre gerekli beslenme (anne sütünün önemi ve emzirme- ek gıdaya
geçiş ve çocuk beslenmesi) eğitimlerini Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde
verir.
Bebek ve çocukların bağışıklamalarına aktif olarak katılır. Aşı dolabı ve soğuk zincire uygun
koruma ve taşıma kurallarını uygular
Gebe ve lohusa izlemlerine katılır. (Gebe ve lohusa muayenelerini Öğretim Üyesi doktor
/Asistan doktor gözetiminde yapar, istenen tetkikleri yorumlar, gerekli eğitimleri verir)
15-49 yaş kadın izlemlerine Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde yapar.
Aile planlaması danışmanlığını Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde verir.
Yaşlı izlemlerini Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde yapar.
Adolesan izlemlerini Öğretim Üyesi doktor /Asistan doktor gözetiminde yapar
EASM’ de gerçekleştirilen halk eğitimlerine katılır, ilgili konuda eğitim yapar.
EASM’ de gerçekleştirilen saha çalışmalarına katılır.

Tarih

Hastanın Adı-Soyadı

ÇEP Kodu

Kaşe-İmza

Tarih

Hastanın Adı-Soyadı

ÇEP Kodu

Kaşe-İmza

Tarih

Yapılan işlem

Sayı

ÇEP
Kodu

İntihar riskini değerlendirme*

E31

Aydınlatma ve onam alma

C2

Hastaları uygun biçimde sevk etme

C5

Raporlama ve bildirimi düzenleme

C7

Reçete düzenleme

C8

Soğuk zincire uygun koruma ve taşıma
sağlama
IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme*

E55

Oksijen ve nebul‐inhaler tedavisi
uygulayabilme*
Pulsoksimetre uygulayabilme ve
değerlendirebilme *
Peak-flowmetre sonuçlarını
değerlendirme*
Yara‐yanık bakımı yapma*

E45

E28

E51
D13
E66

Yüzeyel sütür atma ve alma*

E68

Gerektiğinde genetik danışmanlığa
yönlendirebilme*
Kötü haber verebilme*

E58

Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu
yapabilme*
Adli olguların ayırt edilebilmesi /
yönetilebilmesi *
Servikalcollar (boyunluk) uygulayabilme
*
Dış kanamayı durduracak / sınırlayacak
önlemleri alabilme*
Temel yaşam desteği sağlayabilme*

E1

Hastanın uygun olarak taşınmasını
sağlayabilme *
Hastaya koma pozisyonu verebilme *

E37

E2
E54
E13
E60
E24
E25

Kaşe-İmza

İntorn Doktor Adayının Değerlendirilmesi
Değerlendirilecek Beceriler

Aldığı puan
(100 üzerinden)

Geçme Notuna
Etkisi

Aile hekimliği stajı yeterliliği için
tamamlamış olması gereken
uygulamalar (İntörn karnesi)

%50

Aile hekimliği stajı boyunca her
teorik derste sorulan soruları
yanıtlama

%20

Staj başında verilen seminer
konularının staj sonunda sunumları

%30

Net puan

Staj Geçme Notu

DEVAM DURUMU :
Devamsız değil

( )

Devamsız

( )

( )

BAŞARISIZDIR

( )

STAJ NOTU :
SONUÇ :
BAŞARILIDIR

Anabilim Dalı Başkanı:

Anabilim Dalı intörn eğitiminden sorumlu öğretim üyesi:

