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 RTEÜ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI 

PÇ1 Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir. 

PÇ2 İyi Hekimlik uygulamalarının gerektirdiği bilgi ve becerileri uygular. 

- Öykü alır, fizik muayene yapar, klinik bulgu ve belirtileri değerlendirir 

- Hastanın mentalve psikiyatrik durumunu değerlendirir 

- Tanı araçlarının akılcı kullanımını yapar ve sonuçlarını değerlendirir. 

- Birinci basamak düzeyinde ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar, tedaviyi planlar ve uygular. Gerekli durumlarda ileri merkezlere sevk eder. 

- Açık ve doğru reçete yazar.  

- Kronik hasta izlemi ve evde bakım hizmetlerini yürütebilir. 

PÇ3 Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir. 

- Tıbbi acilleri tanır, değerlendirir ve tedavi eder 

- Temel ilkyardım ve Temel yaşam desteği verir,İleri yaşam desteği sağlar 

- Travma hastasını değerlendirebilir, öncelik sıralaması yapabilir 

PÇ4 Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarakdeğerlendirir. 

- Hastalığın bulguları ve etkisi üzerindeki psikolojik ve sosyal etkenleri değerlendirir. 

- Bağımlılıkları ve madde kötüye kullanımını saptar ve tedaviye yönlendirir 

- Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 



- Bireyi etkileyen beslenme, barınma, çalışma vb. koşullarını değerlendirir 

- Çalışan sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahiptir ve uygular 

PÇ5 Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

- Sağlık hizmet sunum sürecini tanımlar ve değerlendirir 

- Hizmet sunumunda sağlıkta kalite yönetimi sürecini gözetir 

PÇ6 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular. 

- Koruyucu hekimlik uygulamalarında bulunur. 

- Hastalara zarar riskini en aza indiren sağlık hizmeti sunar. 

- Birey ve topluma sağlık eğitimi verir ve sağlığın geliştirilmesine katılır. 

- Hizmet içi eğitimler planlar ve uygular. 

- Mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için kendi sağlığına gerekli özeni gösterir. 

- Mesleki uygulamalara ilişkin geribildirim alır ve verir. 

PÇ7 Mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır, 

- Mahremiyeti korur 

- Hasta takibinde etik ilkeleri gözetir 

- Aydınlatılmış onam alır ve kaydeder 

- Ölümü belgelendirir 

- Otopsi isteminde bulunur 

- Klinik uygulamalarda ulusal iç hukuka uyar 

PÇ8 Mesleğini uygularken Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde 

yararlanır. 

- Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir. 

- Güncel teknoloji ve bilgi kaynaklarına ulaşır. 

- Klinik kayıtları doğru ve eksiksiz olarak tutar. 

- Veriyi arşivler ve gerektiğinde ulaşır. 

- Arşivlenen veriyi bilimsel bilgi üretiminde kullanır. 

- Mesleki Uygulamalarında bilimsel kanıtları kullanır. 

- Güncel literatür bilgilerini takip eder 

- Yayımlanmış tıp literatürünü eleştirel olarak değerlendirir. 

PÇ9 Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar. 

- Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar 

- Çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurar 

- Sağlık ve diğer alanların çalışanları ile ekip çalışması yapabilir 



- Kötü haber verme becerisine sahiptir 

- Saldırganlıkla baş edebilir, “zor hasta” ile iletişim sağlayabilir 

 


