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Dönem mevcudunun yaklaşık 
%25’ine karşılık gelen

60 kişiden internet ortamında 
geribildirim alındı.



Halk Sağlığı & Farmakoloji

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– İş yeri hekimliği stajı

– Aile sağlığımerkezi 

– Sağlık kuruluşlarına yapılan geziler

– Farmakoloji stajında yapılan hatırlatma dersleri



Halk Sağlığı & Farmakoloji

• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Ders konularının işlenişleri bakımından uzun 
sürmesi, derste kopmalara sebep oluyor. 

– Dersler daha konu özüne yönelik akılda kalması
gereken yerler bakımından kısaltılabilir. Arttırılan 
bu süre de diğer dış ortam gezilerine, ASM’ye v.s 
aktarılabilir.



Acil Tıp

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Tıp fakültesinin amaçladığı pratisyen hekim yetiştirme 
çerçevesine uyan ve ona yönelik kazanımların en çok elde 
edildiği stajdır.

– Yeşil alanda ise bizzat hastayı karşılama imkanının 
yanında, muayenelerini yapma, olayın gidişatını belirleme 
anlamında söz sahibiyiz.

– Sağlıkta ekip anlayışının en çok hissedildiği stajdı, gerek 
asistan abi ablaların desteği, gerek hemşire‐personel 
ortamı açısından olması gerektiği gibiydi.

– İşlenen intern dersleri çok faydalı geçiyor, vizitlerde de 
yeni bilgiler edinebiliyoruz bu anlamda güzel bir staj.



Acil Tıp

• “Özellikle acil stajında benim de bizzat en çok 
sevindiğim konulardan birisi kişisel öğrenci kartımın bir 
kapıyı açması oldu, staj başında acile giriş için 
kartlarımız tanımlatıldı ve bu durum bize çok kolaylık 
sağladı. Bu uygulamanın devam etmesini ve diğer klinik 
stajlara örnek olmasını diliyorum.”

‐İntörn kimlik kartlarının sene başında tüm servislere 
girebilecek şekilde işlevsel hale getirilmesi, 
nöbetlerde gece kapıda kalmama arzusu.



Acil Tıp

• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Servislerde makas sorunu var, acil ve cerrahi 
serviste pansuman esnasında sıkıntı oluşabiliyor.

– Eski EKG cihazı, 



Genel Cerrahi

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Asistanların intörnlere karşı genel tutumu iyiydi.

– Genel anlamda hemşirelerle veya diğer 
çalışanlarla bir sorun oluşmadı. Hemşireler ve 
personeller genelde yardımcı oluyorlar.

– Bol miktarda pansuman deneyimi



Genel Cerrahi

• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Gündüzleri intörn odasının stajyer hemşirelerle ortak 
kullanmak zorunda kalınması

– Serviste pansuman yapılırken pansuman arabalarının 
odalara götürülmesi istenmiyor, araba koridorda kalıp 
eşyaları gidip‐gelip almamız isteniyor.

– Hasta sonuç takibi ve sonuç yazımını intörnler yapıyor. 
Bazen bilgisayar bulmak zor olabiliyor. Kolay takip 
açısından intorn odasına sadece sonuç takibi 
yapabileceğimiz bilgisayar konulabilir.



Kadın Doğum 

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Asistanların genel yaklaşımlarının iyi olması

– Nöbette intörnlere ayrılmış bir dinlenme alanı ve 
kullanabileceğimiz bir bilgisayar olması

– Poliklinik ortamında daha çok çalışma imkanı
bulmamız



Kadın Doğum 

• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– İntörnlere serviste malzeme temini konusunda ve genel 
yaklaşım konusunda hemşirelerle sorunlar olması

– Kan şekeri görevi intörnde olmasına rağmen sürekli 
hemşireden glukometre istenmesi, diğer servislerdeki 
gibi belirli bir çekmecede glukometre olmaması

– NST çekme görevi yine intörne bırakılmışken 5 yeni NST 
cihazından birkaçının kullanımına dahi intörnlere izin 
verilmemesi, onun yerine eski cihazlarla NST mücadelesi 
verilmesi

– Poliklinikte NST teknisyeni olmaması, onun yerine her 
hastaya intörnün NST çekmesi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Pediatri intern derslerini uygulayan sayılı
bölümlerden, geribildirimler faydalı oldukları
yönünde, bu açıdan da teşekkür ediyoruz.

– Pediatrinin olumlu yanlarından birisi de çocuk 
acildi, çoğu kişi stajda en çok verim aldıkları ve 
kendilerini doktor olarak hissettikleri yerin çocuk 
acil olduğunu bildirmiş. 



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Geribildirimlerde en çok bahsedilen konu dosya 
işlemleri, epikriz yazma, evrak teslimatı gibi 
sekreter işleri. Bu konuda malesef pediatri diğer 
bölümlerle kıyaslandığında daha geri planda.

– Her staj grubunda 3‐4 kişi poliklinik yapmadan 
tüm stajı serviste geçirebiliyor 



İç Hastalıkları

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Dahiliye stajında poliklinik deneyiminin çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 
polikliniklerde asistanlara değil de hocalara eşlik 
etmeliyiz, onlarla çalışmış olan arkadaşlar genelde 
stajdan çok fayda görmüşler ve daha fazla doktor 
olduklarını hissetmişler.



• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Bazı bölümlerde servis poliklinik rotasyonu olmaksızın 
tüm staj süresinin ya serviste ya poliklinikte 
geçirilmesi

– Kan sonuçlarının yazılması, dosya getir götür işleri
– Endokrin servisinde rutin olmak üzere gece 3 kan 
şekeri bakılması olayı , bunlara gece nöbete gelen 
hemşirenin yerine 36 saat çalışacak olan intörnün 
bakması

– Pediatride olduğu gibi tüm dahiliye intörnlerini 
kapsayan temel dahiliye konuları diyabet, 
hipertansiyon yaklaşımı gibi dersler yapılabilir. 
Bu durum bizlerin dahiliye içinde mecburen 2 yandal 
yeri görüp diğer alanlardan faydalanamamasını
önleyebilir. En azından diyabet, hipertansiyon gibi 
konularda her intern bir şeyler görmeli.



Seçmeli Cerrahi
(Çocuk cerrahisi, Göğüs cerrahisi, 

Üroloji, KBB, Plastik cerrahi)

• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER
– Genel olarak insanların memnun kaldığı stajlar 
arasında yer alıyor, özellikle çocuk cerrahisi 
yapanların geribildirimlerde çok memnun kaldığı
görüldü.

– Diğer stajlarda da pek olumsuz bir geribildirim 
yoktu.



Psikiyatri
• OLUMLU GERİBİLDİRİMLER

– Serviste hastaları gözlemleme olanağımızın artışı, 
onlarla birebir konuşabilme, geliş ve servisten 
taburculukları arasındaki iyileşme durumlarını görme 
açısından faydalı bir stajdı. 

– Poliklinik şartlarında psikiyatri hastalarıyla tanıştığımız 
ilk yerdi bu staj, geribildirimlerde de birçok kişi 
bundan fayda gördüğünü belirtmiş.

– Vizitlerde internlere yönelik bilgilendirme yapılıyor. 

– Asistanların internlere karşı yaklaşımları iyiydi.

– Nöbette dinlenecek intörn odasının bulunması



• OLUMSUZ GERİBİLDİRİMLER
– Geribildirimlerde genel olarak psikiyatride 
pratisyen dönemi için uygulanacak ilaç tedavileri 
aşamasında ve acil psikiyatri vakalarına 
yaklaşımda ilaç piyasa isimleri de kullanılarak 
acile‐asm’ye gelen hastaya yazıp 
uygulayabileceğimiz ilaçları öğrenebileceğimiz 
hastalıklara yaklaşım üzerine ders işlenebilmesi 
isteği mevcuttu.





– Nöbetçi internin veya gün içi çalışan internin bazı
servislerde dinlenmek için yer‐oda eksiği söz konusu.

– Önümüzdeki şu günlerde yeni hastane  binamızın 
kullanımına geçilecekken birçok serviste yer değişikliği 
durumu söz konusu. Bu değişiklikler yapılırken intern 
oda eksikliği sorununun da çözüleceğini umuyoruz.

– Yine de tüm bunlara rağmen yatacak yer temini 
sağlanamıyorsa boş hasta yataklarının da nöbetçilere 
kullanım izni gündeme gelmeli, boş oda varken kilitli 
tutulup hastanede o gün çalışmak için kalan interne 
insani temel ihtiyacı olan dinlenmesi için ortam 
sunulmalıdır.

Dinlenme alanı sorunu



• Eksik olan intern odaları ve dinlenme yerleri:
‐Nöroloji: İntern odası yok, kullanım için toplantı salonu 
ayarlanmış ancak oda anahtarı yok, ayak altı yer, özel eşya 
bırakılmıyor.
‐Gastroenteroloji ve Nefroloji: İntern odası var ama odayı
gece nöbetçisi değil servis asistanı yatmak için kullanıyor, 
interne yer kalmıyor.
‐Hematoloji: İntern odası var ancak çekyatı çok eski ve 
kırık.
‐Kardiyoloji: Aritmi servisinde intern odası var ancak 
sedyede yatmamız bekleniyor, en azından dinlenmelik 
kanepe gerekli.
‐Endokrin: İntern odası yok.
‐Romatoloji: Dolap odası varmış orada da çoğunlukla 
asistan yatıyormuş, intern odası yok.

Dinlenme alanı sorunu



TEŞEKKÜR EDERİZ

• Bu platformda ve dekanlık toplantılarımızda 
yaşadığımız sorunları anlatma imkanı
verdiğiniz için;

• Altı yıl boyunca bu fakülteye ilk girişimizden 
çıkacağımız güne kadar bize verdiğiniz dersler, 
öğütler ve katkılarınız için siz değerli 
hocalarımıza ve asistan abi ablalarımıza 
teşekkür ederiz.


