Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem VI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi
(22 Haziran 2017 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir)

Amaç
Madde1
Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi(KOÜTF) Dönem VI eğitim döneminin
(İntörnlük Dönemi) genel çerçevesini, uygulama esaslarını ve ilkelerini belirlemek, fakültenin
hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, “İntörn Doktor”ların haklarını
ve yükümlülüklerini, görev ve sorumluluklarını tanımlamak için hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde2
Bu yönerge, KOÜTF Dönem VI eğitim programı çerçevesinde eğitim alan tıp fakültesi
son sınıf öğrencilerini ve bu eğitimin yapıldığı anabilim/bilim dallarını kapsar.
Dayanak
Madde3
Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim‐‐‐Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) esas alınarak hazırlanmıştır.
Eğitimin kapsamı, amaçları ve “İntörn Doktor Kimliği”
Madde4
Dönem VI eğitimi, stajlar halinde, servis ve polikliniklerde bizzat bir hastanın
sorumluluğunu alarak, araştırma görevlileri gibi çalışarak, “Birincil Hasta Sorumluluğu ” esasına
göre yapılır. Hekim adayları, bu eğitim döneminde kıdemli araştırma görevlilerinin ve öğretim
üyelerinin gözetiminde/“mentor”lüğünde uygulamalı eğitim görürler. Bu anlamda “İntörn
doktorluk” dönemi bir “ön hekimlik dönemi” olarak da adlandırılabilir. İntörn doktorlar, eğitim
alan ve sağlık hizmeti sunan (iki nitelikli) son sınıf öğrencisi olarak da tanımlanabilir. Bu
çerçevede intörn doktorlara ilgili mevzuat çerçevesinde ücret ödenir, ücretsiz yemek yemeleri
ve ulaşım servislerinden yararlanmaları ve hastanede çalışmaktan dolayı karşılaşacakları
risklerle ilgili korunma sağlanır.

Dd,nem Vl e$itim dtineminin amaf,l, daha rincekl donemtrerde edinilen bilgilerin klinlk
uygulam*larla pekigirilrnesi, hekimlikle ilgitri meslekideferlerin kazandrrrlrnasr vs hekim adaylnrrr
hekirnlik sanattnt en iyi gekilde uygulayabilece$i dtizeye getirilmesidir- Bu drinsmde karanllacak

hil$i, beceri ve tuturclar U{EP 6erEevesinde belirlenir. Su ;ergevede Scinem Vl e}itirninin
amaglan:

a) Tiirkiy*'nin sa#rk sorunlannr ve *k gririilen hastakklarr bilen ve bu sorunlarrn rlstesinden
gelebilecek b,ilgl, beceri ve tuturnlarla donanrnry.
h) Sirinci basarnak sa$lrk kuruluglarrnda h*kimllk vr yoneticilik yapabilecek,
c) Itdesle$ini etik kurallara uyarak uygulayan,
d) Aragtncr ve scrgulay*t olan, kandisini siireltliolarak yenileyip geliStiren trekimler yetig:irmektir.

ffiim

ve uygulnma

ilt

ilgili ilhsler

Madd*-5
a) D Vl *Sitim diinerxi, arahksrr L2 ayr Lapsar ve faktilte kurulu tarafrndan belirlencn anabilirn
dallarnda/bilinn dallannda yap$rr. lntprn e$itlmlnde giirev alan anabilim dallarrnln katkrlarr ile,
UCfp ve anabilim dafunln esltim arna$lan dofirultusunda bir "inttirn figtirn Karnesi" hailrlanrr ve
gerekll dururn larda glincellanir"
b) Se6rneli staj dqrndaki stajl*r faktilternird* ya$lrr. (endi baSlantr ve gayretleri ile yurtdrgrnda
bfinern Vl stailanna denk e$itim yapmry Sfirencilerirniein her blrinin durumu bireyselolarak egitim
k*misyunu ve faktifte ydnetim kuru lun ca de$erNend i rilir.

rl int$rn

hekirnler, "$irincil fururnlu" nlduklan hartalarrn iglerinin yant stra gahStlklarr birirnlerde
hastalarla ilgili i$erin yapttrmaslna katkrda bulunurlar. Eununla birlilete intri'rnl$k dtinerninde,
{,$reneilere hasta sorumlu$u vsrilrneden yalnmra servis veya polikliniklsrin rutinlminrir igleri ve
angarya yaptrnlarnaz ya da serbest rarnim gepirmelerin* izin verllemee.

d) Oekanl* her yrlo inttirnliik donemi ba;larxadan ilnce, i*t6rnliik egitiminin rizellikleri, hastane
rutinlerinin ve altyaplsmtn tanltmr, intdrn{in glirev ve ssrumluklannl kapsayan uyurn egitimi
dlirenler.

e) inteirnltik d6neminde e$itiminin disiplini v* uygulamasr anabilim dalr balkanlarr tara*ndan
sa$lanlr. Btinem Vt stsilarrnda yer alan her anabilirn dahnda -'intiirn

tr&itinr Sorumlyru* bslirlenir
ve bu sprumlu DVI koordinat$ris ile yakm bir igbirlisi ve iletiEim iginde lnt6rnlerin anabilim dalr
eBit*m arnaglann* uysun egtilip egitilmediklerini izler ve degerlendirir,

f) l"ler snabilim dalt, y*ni baElayan intSrnlare rotasyonun bagladrfrr ilk g(in anabilim dah ve klinik
hrkkrnda bilgi veren, intlirn hekimlerden beklsntileri, gal$rna diireni, E0rev tanrrnlan knnularnr
igrran kargrhkfu bilgi afu5veriginin oldu$u bir bilgilendirme toplantsl yapar. Su toplantrya
miimkiinse servis sorumlu htmgiresive krdsmli asistantn da katllmasr sa$antr.
g) intfrn doktorlar gahgtrklan alana uytsun krl*k ve kryafette giyinmekle {onhik veya n<!b*t tahmr}
yiikrimliidtlrler, di$*r dsktorlar gibi temir ve diizenli giyinirler. dnLiklerinde uy$,n bir yerde
fak{llte logosunu ve "lnttira Or."......"." Seklinde isimlerini yatan bir yaka kartl ta5rr}ar. Bu kart her
$$r*nciye dekanl* tarafindan saitanrr.

i) $alryma $iirelsri: Ddnem Vl e$itim prograrnrndaki <i$renciter gahgtrklan yerlerdeki ilk yrl
asistanlanna benrer 6*kitde $alt$trlar" Ancak hasta yaran veya yapllan sa$lrk hizmetinin
gerektirdif;i hallerde bu siireler agrlahilir. I*lribet slsterni iginde qah;an boliirnlerde 6ahlma sriresi
sabah ve akSarn dilirni, derrir siirelerine gore anabilim dallar taraflndan drirenlenir. Bu drlnemde
hekirn aday, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha S*fu$malarrnda 0firetim $ye*i veya krdemli
a*lstanl*r g$zetimlnde ga};rr ve e$itim giirdrifiti anabilim dal kogullarma uyar.

jl

[&itim propamlanna katrXrn: lntSrn daktorlar anabilirn dalla*nln e$itim prograrnlar,oa vr

kendileri igin aynca diirenlenmig e$itim progratnlarrna katllrrlar. Fler int$rn doktorun e$tirni. a
anahilirn dah $ln belirlenmig min*mum e$itim amaglarrna ulagn*a haklnrrndan deserlendirilir.
t$itimde en srk gtirtilm hastal*lann va en gerekli uygulamalann/girigimlerin Ssretilrnesina
&ncelik verilir,

k) ll6betlar;

O6,nem

Vl e$itim programr i$inde intdrn hekirnler anabllimlbi*im dall planlan

gergev*sinde niibat tutarlar. Niibete iligkin dtizenlenreler ilgili anabilim dak tarafrndan balirlenir.
Icrunlu haller drgrnda ntlbat de$gimi yaprlarnaa. N$bet de$i5.imi -acil haller drgrnda-- iig grin
6ncerinden intiirn esitimi rorurnlusu df;retim iiyesine bitdiritir ve onaylamasl halindr yaprlrr. tsir
ba6*a anabilim drlrnda $aj yapan intdrn drktsrla rsbet dn$girni kesinlikle yaprlamaa. l{ribetlere
dsvam ve nSbat listelerinin giincellifii anahilim/bilirn dah tarafrndan denetlenir.

xajlarda inttirnlerin e$itimive uyacaklaru kurallardger stajlarrla aynldlr. Seryrreli stajlara
da devam zorunludur ve stai tonunda de$erlendirme formu doldurularak dekanhfia grinderilir.

l) $egnreli

Dc&rlcndirmc
ktsdd*.6

Yciarlillk Bu d0nernde &$renciler intrirn elitimi sarumlulan tarafrndan de$erlendirilir vc sorun
nlan durumlarda anabilim dafu akademik kurulunun 66rrigii ahnrr- De$erlendirrne $ras,nda hasta
sorumlulufiu aima, stafa devamhl*, anabilim dah igin ring6rtilen bilgi ve becerileri karanrna ve
genel hekin*lik de$*rleri gibi naktalar dikkate alnrr"

&rnrnsrllkl lnt6rn doittodar,gegerli bir gerekge
devarnsEhk yapar*artar. Sa$lrk ya

belirtrneksizin ve mrumlulardan izin alnradan
tiim stai stiresinin

& geqerli bir nnazeret* bagh devamsr;k

$610'undan fa:la
$tajtfl naslltckrar

Yetersielik: galgm
(devamsrzhk ve
birimin stiresi kadar
adrnr, sriresini ve
*oardinatrirlii$iine
Anabilirnlbilim
diirenlerneleri yapa

Siire agsrndan

*yetersirlik"

ekik kalan ya da beceri kazanma agrsrndan yetersir olan
baghlrnda tanlrnlanml5tr,

yeterli bulunmayan inttirn doktorlara staj tekrar ettirilir. Staj tekrarlan
ile ilgiti dlg{ittere hafrh alarak}, staj i'inde rotasyo$ yaprlan bdliirniin /
da stajm sriresinin tamamrkadar slabilir" T*krar edllecek brjltimrin/birimin
gerekgelerini anabilirn dah belirler ve bir ya:r ile D6nem Vl
lsirir. Tekrar siiresi tfim stajlarrn bitmesinl izleyen donernde uygulxnrr.
tekrar donemleri igin e$itirrr prograrnlarrnda gerekli desigiklik ve

O Ul E$itirn

Diinerui Stajlrn

Madde-I
Trp Fak0ltesi Diinem Vl f$hirn programl

Gruplar

16

/ Stai isintleri

Ftartalrklan Srubu

Staj igeri$i

Siire

Toplanr
Siire

krdiyolaji I 0ermatoloji

lay

3ay

Onkolcjil N$roloji
€ffSiis Haetalklarr
Endokrinaloji

I

Enfeksiyon Hastalrklan

lay

Hefroloji
Gastroentrroloji
&ornataloji
Hemataloji
$ocuk Saf,lr$r ye Flast. &rubu

(ccuk Sa$h{r ve Hastallklarr AD

2ay

2ay

l{iigilk $tajlarve Segrnefi Grubu

PsikiyarriA$

1ay

3ay

Segmeli

{facu* Cena&isi G$fils
Plrsfiir Cerrahi, Urctofr, fS6J
Cerrahi Ellimler $rubu

Tcplurx $afrhgr Grubu

Genel f,errahi,AD

1ay

Kadrn Hastahklan ve Dogurn AD

1ay

Xrrsal

ilekirnlik Stajr {Ftalk Sa$h*r AD}

Farmakoloji AB {san
Acil Trp Grubu

Segraeli

ltai

hrladde-8

i€rra@ lay

AcilTrp AD

3ay

2ay

2ay

2ay

3aY

t hafta}

Dtinem Vl e$itirninin segmelidilimi, fakiilte igi ya da drgrnda yaprlabilir. Fals&lte drgrnda staj
yapabilnrek igin Fak{ilte Ytinetim Xurulu'nun onayr gerekir ve bu onay ile yurtigiveya yurtdrytnda
e$itim vetrea sa$hk kurulullarrnda da rtai yaprlabilir. Yurtdrgrndan alrnan belgelerin gegerliltgln*
Fak{ilte Ytinetim Xurulu karar verir. S{rerrciler segrneli dilirn tercihler.ini programrn baglarnaslndan
en au 2 hafta iince Olinem Vl Kaordinat$rltigil'ne dilekge ile bildirmek zarundad*rlar. 5*6rneli
dilirnlerde balanslz olan tlSrencil*r, baEarrxr olduklan dilirnleri d*$i;tirmek isterlerse yeni dilirne
ta$l stir€ lle devarn ederler. Segmeli stajlarda uygulama kurallal di$er stajlarla aynldrr, bu stajlara
da devam lorunludur, Segrnelistajlarda bir branga talebin fazla olmasr dururnunda, gruplara egit
da$rhmrn sa{lanrnasr igin kura 6ekilir.

&frnem YI K$odimtihl tifiintin gSrcrlerl

Madde-9

Ka*rdinattir, D6nem Vl esitim siirecinin Kocaeli liniversitesiTrp Fakrih*siegitim hedefleri
ve m iifredata uygun bigirndr yiirtitii mesi nd en sorun$ ud $ r.
I

al

I

Fler eSitim yrlr bapnda anabillm dallannrn e$itirn hedeflerini, arag ve y6nternlerini

beli rlernelerin i, g6zden gegirrnelerin i sa$a r.

bl -Staj gruplarrnr" belirler.
cl Her e$itim dfi'nemi ba;langlg gilniinde "lnt$rn Doktorluk Uyum l(ursu" pragramfir hazlrlar ye
ytlrtitiir.

dl &llrne ve d*$erlendirme Slc$tlarinin bellrlenmeslnl, geliStirilrnesini. kullanllmaslnr saf;lar ve

ialer.

e) intikn e$ftirn ddnemi bagrnda ve *nunda anabilinr/bilim dah int$rn e&itim sorumlulan ye
i*tfi,rrr temsilcilerinia kafi lrnrr ile deserlendirme toplantrlan yapar.
CI

Yxerslrlik durumlar*nda stailann uygun g6riilen siirelerle tekar edilmecinidiirenler ve sagl*r"

g) lntfirn doktprlann ra$l* galryrnmrn ra$r$ bakrrnrndan kargrlaSabilecekleri
risklere karlr gerekli
6nlemlerin ahnrnasrnr sailar.

h| Yurt igi ve yurt

drSr

regmeli stai ile ilgili anabillm dallan ve int6rn doktorlardan gelen ilnerileri
Dekanlrk oluruna tunar ve yiirtitiilrnesini irler.

vt i$ekl*ri de&erlendirir,

i| Meruniyet siireci harrrllklafinl izler ve y0riit{ir. lHeruniyet tiireninin drirenlenrnesini kcordine

eder.

i) Meeuniyet ile ilgill belgel*rin tamanrlanmasrru ve detanhga earnanrnda iletilmesini saglar.

kl tt*r staj sonrasr inttirn doktodardan gelen geri bildirimleri rapor hallne getirir ve M*auniyet

flncesi E$itim (omisyonu,na suraF.

Anabiliml&illm Dah BaSkanllg Sorunluluklan
ttiaddc-10
a) CIdn*rn vl e$itim srosra,nmda yeralan tiim anabilim
dallan, yeni drinern bagamadan anahilim
dah int&rn doktor sstrumlu tigretim $y*sini belirleyerek
)

dekanhsa

bildirirler"

bl Anabillm dah/bilim dah ba;kanlan, int$rnlerin kendi ba;larrna/birzat
hasta sorunrlulugu alarak
e$itirn yapnralannr sa$arlar. Bunun igin anabilirn ualr poliklinik
ve ktiniklerinde gerekli
diizenlemeieri yrparlar.
c) lnttirn doktsrla*n hastalarm tanr ve tedavi siireglerinde rolve
scrurnluluk almaksrzrn yalnrzca
"riltin' iE {El{G tekrnek, kan almak, IrIST irlemi, epikrir yazmak vr| yapara* staj siirelerini
gegirmelerini 6n lerler.

d| Intfirn egitiminde anabilim dah baSkanr ile "intrirn esitim sorumlusu. birlikte
ssrurnluluk
yrihlenirler.

inti*rn dd*or e$ttlm forurnluesnun g6rev

r*

sorumluluklanl

Maddr-11
a)

int*rn daktsrlann birirudekl e$itim v€ rot*syon prsgramlannr dgrenlemek

b! Frogramla*an e*itifn faallyetlerins aktif olarak katllnnalann saslarnek

cl lnt6rn do*torlann fatryrna dtizeninitakip etmek, ortaya pkan sorunlann goatimri
igin anabillm
dalrnrn btlgisi dahilinde &nlem alrnak

dl lntdrn dsl(torlarte staj bapnda yaptlmasr gereken staj bilgilendirrne taplantrsmr
orgaciee etrnek

elstaj hhlrninde int$rfr doktgrlarm devam ve ba6ar durumlannr deserlendirerek yeterlilikle
llgili
k*rar olu;turrnak ve hu karan anabilim&ilim dak baEkanrna sinmak, g*r*kli

akademik kurulda tarfiprlrnasrnr sa$lamak,

f)

durumlarda

siinean Yl koordinatti'rlii$ii ve intorn temsilcileriyle yaprlan d*$erlendlrme
toplantrlanna

katr*rrak

lmArn dslrtarlann g6rsx tanrmr ve soruraluluklan
&fiedde.fiI
a) Prograrnlanan *$itirn ve

tra*ttrma etkinliklerine aktif olarak hatrlmak

b) Kendisine verilen n6bet ve gahgrna diizenine
uymak

cl Nribetlere eamanmda gelrnek ve nsbet devriniyaparak
hastaneden ayrrlrnak

d|

Hastalarr dfirenli m{jayen8 etmelq saptadr$t sorunlan
klinik dtizeni igtndeki sorumlulara
aktarrnak

*| Hastalarl virite haurlarnak ve viritte lcararla;trrlan rinerileri yarine getirmelt
f) flasta dosyalanna diizenli irlern notu koymak, tanr ve tedavi
ire irgiri tartrgmara* ve kararNa,
yarrnak
g) Hasta pklp Sretini ayrrntlll olarak diirenlernek
h) Hasta irtamlerini eamamnda verrnek ve tedevi ila ltgili
alarak hernglrelerlc igbirlisi yaprnak

l) llastane iSletrnesi bakrmtndan rorunlu olan ve idarece bildirilen mevzusiln
gere$ini yerine
getirrnek
$ H*rta ve hasta yaklnlanna hastallklan ve gidigikonusunda hasta halclarrnr grizeterek
anla$rlrr bir
g**ild* bilg vermck

kl lhtdrnlih hirmetlerini hasta
y$niinde gaba gBstermek

haklarna uyarak y0riitrnek ve hirmet kalitesinin arttrrdmasr

l! l(urumla ilgili htrmet iSi e&itimlere kaulrnak

ml Anabilirn dallannua haarlanan 'lnt&rn ooktor Karneli" olarak isimlendirilen
rnesleki bilgi
e$timl, becsri e$itimini kapsayan i$emleri yapma( tamamlamak ve
anabilirn dahndaki siire
bitiminden
d'nce lntem E$itim Sorumlusu'na o*aylatrnak. Efiitirnisraslnda
karnesinde sngarrilen

iglernleri ve e$itim alctivitelerini yeterli miktarda yapmak
ve bunlan dfiaenli olarak kamesine
kayd*rnek,

nl Klln*kte kull*nrlan
korumak

trat, geres ve rnalaemeleri;

hasta dosyaiarr ve hastaneye ait olan evrakr

o) xaeaeli l'iriversitesi rlp fak$heri t$itim*-S&retim ve srnav yon*rgesinde
beli*ilen usul v*
esa*lara
uymak

p| (ururnun belirledi$ krl* kryafet

ltur*xlar ve ige devarn konusunda titiz davranmak

r) Mestrektaglarr ve $al$m8 arkadaglarl ile iligkilerindr
isbirliSlne kolaylagtrracak tuturnda ve etik
kurallara uytsun davranmak
s) Hastanrn sevk ve nakir igremrerinde veriren grirevreri
yerine getirmek

t)

xendisine grirev orarak veriren gqitri trbbl girigmreri
akatnradan yapmak

u| l'lastalardan gereklr tetkik rnaterya{rerini u:uriine
uygun sekitrde armak
v) Hasta ve yaklnlanntn haklarrnl bilmek; bunlara
sayglh olrnak ve hasta bilglerinin
gizliligl ilksstne uyrnak
y) llastane drgrnda

yiiriitiilen stajlarda ilgili Anabilim Dah v* staj yapt.gr
kurumun belirledig srurlar
iginde hizrnetlere katdrnak {agrlama, okul tararnalarr, periyodik
muayene, ige girig nouayene$i,
filyasyon $alqmast, lSycri dcnetirnleri vb.)ve llgili kurumun
gallgma saatlerine uymak
:} Kendiaine verilen seminederi {rYgun bigirnde haarlanrnak
ve etkili bir gekilde runurnunu yaprnak

F*killta dfir;yind* "hrti*m" $tirninin dsgerl*ndirllmeei ue
Getigirilme*i

fiil*ddel*
a) &nahiltm/bilim dah inttirn efitimi her staj sonunda honrdinatsrliikge
betirlenen y$nternle
dile*nlenan geri bildlrirn formu ile delerlendirilir.
h) ofinem vl keordinattirfi; koordinatdr yerdmnclan ve lntsrn
Egitim sarurnfula',ndan d{irenli
arahklarla i5leyigle ilgili geri bildirim a*r.
c! siin*rn vt $$renciteri Ye lntsrn rgifim Sorumlularr'ndan
ahnan geri bildirirnler, akadernik yrl
sonunda ilgili arrahilim datr bagkanlarmrn katllrrnryla
drirenlenecek toplantrda dekanhk ryrakarnrna
sunulur.

YituSrllik
Ittl*ddG 15' Bu y6nergeyle, ? Asustos ?0x.4 tarihli,
Kocaeli tiniversitesi Trp

FakfiNtesi Dvl {lnternl{ift
Dsyrtli) €fiitirui Yfirergesi, yfiriirliikten kaldrnlrnigtr. au y6nerge,
iiniversite senatosunda kabulti
terihinds yiiriirl{lge girrr.

Yiiriltrne

M*dde 1& Su Y0nerge hiikiimlerini Kscaeli Liniversitesl adlna Trp Fakriltesi Dekanr yririittir.

