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İleride en sık karşılaşacağınız hasta gruplarından

• Ateşi olan çocuk

• Ağlayan çocuk

• Öksüren çocuk 

• Karnı ağlayan çocuk

• Kusan çocuk 

• Az yiyen çocuk

• Ne yese yarayan çocuk

• …



Gerçek Hayatla Kitaplar Arasındaki En Büyük Fark

• Tıp sosyal bir bilim dalıdır

• Yoğun olarak istatistik kullanır, doktorlar farkında olmasa da her hastada kafalarında istatistiksel 
kuramlar kurarlar

• Tıp diğer pozitif  bilimlerden faydalanır ama karar verirken yine sosyal bir bilime dönüşür

« Hastalık yoktur hasta vardır »

« Çocuklar büyüklerin küçülmüş halleri değildirler »

« Bebekler küçük çocuk değildirler »

«Prematüreler küçük bebek değildirler »

• Her yaş grubunun kendine göre hastalığı olduğu gibi kendi sosyal dinamikleri içerisinde karar 
verilmelidir. 

• TIP BİR SANATTIR
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Stajın Amaç ve Hedefleri

Stajın Amacı: 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları stajı sonunda öğrenciler; sağlam ve hasta çocuğa

yaklaşımı bilir, koruyucu sağlık hizmetlerini benimser, çocukluk çağı

hastalıklarının tanısını, ayırıcı tanısını yapar, birinci basamak düzeyde uygun

proflaksiyi sağlayabilir ve tedavi edebilir, gerekli hastaların uygun şekilde sevk

koşullarını sağlayıp bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebileceklerdir





İyi Doktoru Ölçmek, Ulusal Denklik ve Akreditasyon

• TUS bir eleme sınavıdır, ölçme sınavı değil 

• TUS sadece bilgiye odaklanır ve çoğu gereksiz olan bilgiye

• TUS yakın zamanda değişecek 

• Her derste slaytların altında öğrenim çıktıları var



Kılavuzlar

• Tüm beceri gerektiren işlemler için klavuzlarınız olacak ve bunlara göre 

davranmanız beklenecek 















Vaka Temelli 

Öğrenme ve PDÖ

• Semptom veya Probleme Yaklaşım Becerisi Öğrenilmesi İçin

• Hangi semptomların vaka temelli öğrenmede tartışalacağı da yine Ulusal 

Çekirdek Eğitim Programında önceden belirlendi. 







R-SIM

• Body-Interact üzerinden bir dersiniz

• Yenidoğan resusitasyonu için R-SIM dersliği ve ameliyathane, 

doğumodasını iki saatliğine kullanacağız. 

• İlk üç sınıfa simüle hasta koymaya çalışıyoruz

• 6. sınıfta R-SIM kampınız olacak orada pediatri için bir gün birlikte 

olacağız 



Portfolyo Dosyası

• Sözlü sınavın puansal olarak %10 luk kısmını oluşturmaktadır. 



Sizden ne bekliyoruz

• İleride kendimizi, çocuklarımızı güvenerek bırakabileceğimiz doktorlar olmanızı 
bekliyoruz

• Servis kapasitemiz ve polikliniğimiz çok yoğun

• Herkesin serviste 1 hastası olacak, hastayı siz alıp hazırlayacaksınız ve günlük 
progreslerini siz atacaksınız

• Sabah 08:00 hastanızı gelip muayene edeceksiniz

• Saat -10:30-11:00 da servis vizitine katılmanızı istiyoruz, hastlarınızı siz sunacaksınız

• Hastalarınızdan 3. haftadan itibaren her an sınav olabilirsiniz. 



Sizden ne bekliyoruz

• Dersinizin olmadığı zamanlarda poliklinikte veya serviste hasta bakmanızı 

bekliyoruz

• En iyi uygulayarak öğrenilir.

• Derslerde soru sormaya çalışın.  



Ne kadar bilmenizi ve ne kadar yapabilmenizi 

bekliyoruz?

• Ulusal ÇEP yeterlilikleri 

• Yetkinlik seviyeleri

• Üniversitemizin müfredatı özellikle sağlık koruyuculuğu yönü yüksek, 

koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon alanlarında etkin, hastalıkları daha 

gelişmeden önlemeye çalışan ve toplumsal bilincin arttırılmasını sağlayacak 

doktorlar yetiştirmek. 



Tıp Eğitiminde Tehditler

İç Tehditler

• Öğretilen ile gerçek arasındaki açık : 

"Bench-Bedside Gap" 

• Eğitimin değer kaybı 

«Devaluation of  Teaching» 

• ABD’de eğitim- araştırma dengesi 

Türkiye’de eğitim- hizmet dengesi 

• Kronik hastalıkların artması : Önemli bir kısmının 

tanı ve tedavisi birinci basamak/poliklinikte yapılır

• Artmış öğrenci kontenjanı ve tıp fakültesi sayısı

Dış Tehditler

• Bilginin aşırı artması : Bilgi yarı ömrü çok kısalmış 

durumda 1950: 50 y 1980: 7 y 2010: 3.5 y 2020:0.2 y 

(73 gün) 

• Sosyal durum : 

• Sağlıktaki eşitsizlikler

• Hastalıkların önlenmesi, Yaşlı popülasyon, Sağlık 

paydaşlarının beklentileri 

• Bireysel konular: 

• Tıpta uzmanlaşma

• Yaşam biçimi

Ludmerer KM Trans Am Clin Climatol Assoc 2003;114:242-253



Tıp eğitimindeki tehditleri nasıl ortadan kaldıracağız?

Tıp eğitiminde yeni bir 

paradigmaya gereksinim

Tıp fakültesinin yeni bir rol 

üstlenmesi





Topluma Hesap Verebilirlik = Sosyal Hesap Verebilirlik

Topluma Dayalı Eğitim =

Toplum İçin Eğitim
Sosyal olarak güvenilir Sosyal Sorumluluk



Sosyal Hesap Verebilirlik

• Ders harici vakitleri serviste, poliklinikte, acilde geçirmelisiniz

• Portfolyo dosyası

• Sosyal bir proje hazırlayacaksınız



Pediatri Stajında Sosyal Hesap Verebilirlik

Çocuk Hastalıkları ile ilgili Rize ilinde 

tanımlayıcı, girişimsel, toplumun yararına 

olabilecek, toplum dinamiklerini 

anlamanızı sağlayacak bir çalışma 

yapmanızı istiyoruz. 

Hocalarınız sizlerin proje danışmanı olacak 

En son yapacağınız sözel sunum grup 

olarak 10 puan değerinde



Her grup 

Beş-Altı kişi

Herkes sunumda 

yer alacak



• Derslere birkaç gün önceden çalışıp (konuyu okuyup) geliniz. 

• Portfolyo dosyanız %10, Sosyal Hesap Verebilirlik Sunumunuz %10 (Sözlü 

SunumununI

• Ara sınavlar olacak, nihai sınava etkisi %5 (3 ara sınav olacak)toplamda %15

• Geçme notu: %60 

• Sadece önceden belirlediğimiz çıktı/hedeflerden sorulacaksınız. 



Planlama



Gruplar

• 5 Gruba Ayrılacaksınız

Yenidoğan Çocuk Acil Ç.Poliklinik Ç.Servis D Ç. Servis F

1. Hafta Gr 1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5

2. Hafta  Gr5 Gr 1 Gr2 Gr3 Gr4

3. Hafta Gr4 Gr5 Gr 1 Gr2 Gr3

4. Hafta Gr3 Gr4 Gr5 Gr 1 Gr2

5. Hafta Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr 1

6. Hafta Sınav Haftası



Sözlü Sınav

• Yapılandırılmış Olgu Sözlü Sınavı 



Derslerde Yoklama Alınacak

• Yazılı veya sözlüden herhangi birinden 60’dan yüksek almak gerekiyor

• Sözlülerde öğrenim çıktılarından sorumlusunuz. 



Kaynak Kitaplar
• Olcay Neyzi

• Nelson

• Pediatrik Semioloji

• Pediatric Desicion Making


