OMÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET HEDEFLERİ
1. TIBBİ
HİZMET SUNUMUNDA YETKİNLİK
Birinci basamak ve acil tıp hizmetleri sunumu için normal yapı ve işleyişi
değerlendirerek, yaygın görülen ve önemli hastalıkların tanı-tedavi yönetimini akılcı, kanıta
dayalı şekilde etik ilkelere uyarak yapar, koruyucu önlemleri uygular ve hasta kayıtlarını
düzenler.
Birinci basamak ve acil tıp hizmetleri sunumu için normal yapı ve işleyişi
değerlendirerek, yaygın görülen ve önemli hastalıklarla ilgili semptom, hastalık profillerini
bilir ve günceller. Hastadan kapsamlı öykü alır, nitelikli fizik muayene yapar, bulgularını
değerlendirir, gerektiğinde uygun laboratuvar ve radyolojik tetkikleri isteyebilir ve sonuçlarını
değerlendirir. Gerek duyulduğunda birinci basamağa ait mesleki uygulamaları gerçekleştirir.
Klinik akıl yürütme ile olası tanıları değerlendirir, kesin tanıya uygun birinci basamak tedavisi
önerir. İleri tetkik ya da tedavi gereksinimi olan hastaları belirler ve yönlendirir. Hastalarla
ilgili gerekli tıbbi kayıt ve belgelemeleri yapar, hastaya ait bilgilerin paylaşımında yasal
zorunlulukları ve etik yaklaşımı benimser. Tüm yaklaşımlarında akılcı ve kanıta dayalı
yaklaşımı önceler. Koruyucu hekimliği ve sağlığı geliştirmeyi benimser. Zor koşullarda, baskı
altında ve belirsizlik halinde de mesleğinin gereğini yerine getirir.
2. İLETİŞİMDE YETKİNLİK
Hasta ve hasta yakınlarıyla hasta merkezli yaklaşım çerçevesinde tanı, tedavi ve bakım
hizmetlerinde etkili iletişim kurar, destekler, karar verme ve izlem süreçlerine katılımlarını
sağlar.
3. EKİP ÇALIŞMASI VE MESLEKLER ARASI ETKİLEŞİMDE YETKİNLİK
Sağlık hizmeti sunumunda ekip içinde üzerine düşen sorumlulukları üstlenir ve uyum
içinde çalışır. Meslektaşlarını ve diğer sağlık personelini ekip üyesi olarak kabul eder,
rollerine, düşüncelerine saygı göstererek etkin iletişim kurar. İletişim engellerini, çakışma ve
çatışma alanlarını belirleyerek önlem alır.
4. BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE TEKNOLOJİ KULLANIMINDA YETKİNLİK
Mesleksel uygulamalarında bilime uygun ve akılcı davranır. Bilgi gereksinimini
bilimsel kaynaklardan karşılar, edindiği bilgilerin kanıt düzeyini değerlendirir ve pratiğine
yansıtır. Mesleksel uygulamaların gerektirdiği teknolojileri kullanır, gerektikçe yeniler.
5. ETİK VE MESLEKSEL DEĞERLERDE YETKİNLİK

Evrensel insan hakları ve değerlerini, mesleksel değerleri, hasta ve toplum sağlığını
gözetir ve savunur. Tüm uygulamalarında ve araştırmalarında yasalara ve etik ilkelere uygun
davranır. Dezavantajlı bireylerin ve farklı kültürlerin gereksinimlerini anlar ve empati gösterir.
Hastaları biyopsikososyal bileşenleri göz önüne alarak değerlendirir. Gerektiğinde, hasta,
hasta yakını, meslektaş, diğer sağlık personeli ve toplumsal gruplar (okul, iş yeri vs.) için
eğiticilik yapar. İş sağlığı ve güvenliğini önceler.
6. SÜREKLİ MESLEKSEL GELİŞİMDE YETKİNLİK
Öz değerlendirme ve yansıtma yolu ile bireysel yeterliklerini ve performansını
değerlendirir. Kişisel, mesleki ve kariyer gelişimi için sorumluluk alır, gelişim süreci ile ilgili
kendi kayıtlarını oluşturur, raporlar ve dosyalar.
7. YÖNETİMDE YETKİNLİK
Ulusal sağlık sistemlerini tanır. Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık
durumunu ve bu duruma etki edebilecek çevresel, kültürel, davranışsal ya da diğer faktörleri
değerlendirir. Mezuniyet sonrası görev alacağı birimin gerektirdiği mevzuat, kadro, alt yapı ve
yönetimsel araçları tanır ve kullanır.

