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SORUN
Bazı Tıp Fakültelerimizin Dönem VI staj programı içerisinde göğüs Hastalıkları stajının
zorunlu olmaması ve tüm internlerimizin bu eğitimi alamaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Göğüs Hastalıkları stajı, tüm fakültelerimizin Dönem 6 Eğitim programında her intern
için zorunlu staj olmalıdır.
GEREKÇE
Göğüs Hastalıkları Uygulamalı Eğitimi:


Öğrencilerimize organizmanın en yaşamsal işlevi olan solunumu bozan
hastalıkların tanısı, tedavisi ve korunma yollarıyla ilgili olarak bilgi aktarmayı, beceri
kazandırmayı ve tutum değişikliği oluşturmayı amaçlamaktadır.



Göğüs hastalıkları eğitimi birinci basamakta, hekimlerin en sık karşılaştıkları
pnömoni, astım, KOAH, tüberküloz, plöreziler, pnömokonyoz ve akciğer kanseri gibi
hastalıkları kapsamaktadır.



Her hekimin en iyi şekilde tanı ve tedavisini bilmesi gereken acil başvuruların sık
görülen nedenleri arasında olan astım krizi, KOAH atağı, masif pulmoner emboli,
abondan hemoptizi, pnömotoraks, soba ve şofben zehirlenmeleri (CO
intoksikasyonu), boğulmalar, vurgun, irritan gaz inhalasyonu, ARDS gibi
sorunlar, yine göğüs hastalıkları eğitimi kapsamında yer almaktadır.



Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre 20. yüzyılda insanları en fazla öldüren
hastalıklar içerisinde liste başı olan on hastalığın dördü (tüberküloz, akciğer
kanseri, KOAH, pnömoniler) göğüs hastalıkları arasındadır.



Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin, hastalıkların ve sağlık harcamalarının en
önemli nedeni olan tütün alışkanlığının kontrolü, sigarayı bıraktırıcı tedavilerin
uygulanması konusu da göğüs hastalıklarının uzmanlık alanına girmektedir.



Bu hastalıkların tümü ülkemiz için öncelikli toplum sağlığı sorunudur. Türkiye’de
hekim başvurularının sebebi olan ilk 20 hastalıktan 4’ü (İnfluenza, Bronşit, Pnömoni,
Astım); Türkiye’de en sık ölüme yol açan ilk 5 hastalıktan ikisi (ASYE, KOAH);
Türkiye’de en fazla sakatlayıcı ilk beş hastalıktan birisi (ASYE) göğüs hastalığıdır.

Bunların yanında Türkiye tüberkülozun sık görüldüğü coğrafyada yer almaktadır.
Ülkemizde 3 milyon KOAH ve bir o kadar da astım hastası olduğu hesaplanmaktadır.
Avrupa’nın en fazla sigara içilen ülkesi olan Türkiye’de akciğer kanseri en sık
rastlanan önlenebilir kanserdir.


Tıp Fakültelerinin Çekirdek Eğitim Programları (ÇEP) içinde göğüs hastalıklarını
ilgilendiren konuların çokluğu ve bu konularda öğrenim hedeflerinin yoğunluğu
ilk bakışta kolayca görülmektedir.



Ders programları incelendiğinde: ülkemizdeki belli başlı tıp fakültelerinin, Dönem
VI’da göğüs Hastalıkları Stajının zorunlu olarak verildiği görülmektedir.

Bu gerçekler, göğüs hastalıklarının küresel, ulusal ve yöresel olarak önemini açıkça ortaya
koymaktadır. Bu veriler ve Tıp Fakültelerinin “I. Basamakta sık görülen hastalıkların
tanısını koyup, tedavisini uygulayabilecek hekim yetiştirme”yi hedeflediği dikkate alınarak,
Göğüs Hastalıkları stajı tüm fakültelerimizin Dönem 6 Eğitim programında her intern
için zorunlu staj olması gerektiğine inanıyoruz.
BEKLENEN YARAR
Bu uygulamayla tıp fakültelerimizden mezun olan hekimler, birinci basamakta kendilerini
bekleyen hastalar ve klinik sorunlar karşısında daha hazırlıklı ve donanımlı hale gelecekler ve
günlük uygulamalarında daha başarılı olacaklardır.

