
DERS AMAÇ VE HEDEFLERİNİN YAZILMASI KILAVUZU 
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ STAJI AMAÇ ve HEDEFLERİ 

 
AMAÇ: Öğrencinin Tıp Fakültesini bitirip birinci basamak sağlık kurumlarında çalışırken 
karşılaştıkları ortopedik ve travmatik hastalıkları tanıyıp yapabileceği müdahaleleri 
yapması, yapamayacağı müdahaleler konusunda ise hastanın uygun merkeze uygun şekilde 
transferinin sağlanması konusunda gerekli teorik ve pratik bilgilerin verilmesi. 
 
HEDEF: Öğrencinin staj süresince poliklinik, yataklı servis ve ameliyathane şartlarında 
hastaları ve hastalıkları görerek fikir edinmesi, tanıya yönelik muayene ve laboratuvar 
çalışmalarına katılması, basit müdahaleler ve tedavi konusunda fikir sahibi olması, çalıştığı 
ortamda sonuçlandıramayacağı hastalar için ilk müdahale sonrasında uygun transfer 
seçeneklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.  
 
STAJDA ANLATILAN DERS KONULARI 
 

1. EL MUAYENESİ 
AMAÇ: El ve parmaklarla ilgili hastalıkların ve yaralanmaların anlatılması 
HEDEF: Poliklinik ve acil servisteki hastaların el problemlerinin tanınarak gerekli 
müdahale veya yönlendirmenin yapılabilmesi 
2. OSTEOARTRİT 
AMAÇ: Öğrencinin hastalığı tanıyabilmesi, muayene edip hastayı bilgilendirebilmesi 
HEDEF: Muayene ederek hastalıktan şüphelenmesi ve yardımcı radyolojik tetkikleri 
değerlendirebilmesi 
3. ORTOPEDİK TÜMÖRLER 
AMAÇ: Öğrencinin genel olarak kas iskelet sistemi tümörlerinin isimlerini ve genel 
özelliklerini öğrenerek pratik hayatta kullanabilmesi 
HEDEF: Tümör kavramının ne olduğu ve hangi durumlarda şüphelenip ileri tetkiklerin 
istenmesi gerektiği hakkında bilgi verilerek hastanın geç kalınmadan ileri merkeze 
yönlendirilmesinin sağlanması 
4. ÇOCUK KIRIKLARININ ÖZELLİKLERİ 
AMAÇ: Çocuk kırıklarının kendine özgü bulgularının tanınıp ayırt edilebilmesi 
HEDEF: Çocuk kırıklarının erişkin kırıklarından farklı tanı ve tedavi yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olunarak çocuklara özgü yaklaşım usullerinin uygulanması 
5. ÇOCUĞA ÖZGÜ KIRIK TİPLERİ 
AMAÇ: Çocuğa özgü kırık tiplerini tanıyıp ilk müdahalesini yapabilmesini sağlamak 
HEDEF: öğrencinin radyolojik olarak kırık tiplerini tanıyıp geçici tespit 
uygulamalarını yapabilmesini sağlamak 
6. VERTEBRA TRAVMALARI 
AMAÇ: Vertebra travmalarında ilk yaklaşım tarzlarının benimsenmesi 
HEDEF: Vertebra travmalı bir hastanın varsa kırığını ve nörolojik defisitini tespit edip 
uygun geçici stabilizasyonunu sağlayarak ileri merkeze sevkini sağlayabilmek 
7. GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ 
AMAÇ: Hastalığın doğum öncesi ve doğum sonrası gelişebildiğini, çeşitli tedavi 
yöntemlerinin olduğunu ve aile bilgilendirmesinin öneminin kavranması amaçlanır 
HEDEF: Birinci basamak kurumlarda bebeğin muayene sonucunda pozitif bulguların 
tanınması  ve rutin USG kontrolüne yönlendirmesi hedeflenir. 
8. SEPTİK ARTRİT 
AMAÇ: Dizde şişlik ve ağrısı olan hastaların değerlendirilerek septik artritten 
şüphelenilmesi ve ilgili laboratuvar çalışmalarının istenebilmesi amaçlanır 
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HEDEF: Öğrenci tarafından hastanın muayene, röntgen ve laboratuvar sonuçlarını 
değerlendirerek septik artritin tanınması ve ileri merkeze yönlendirebilmesi hedeflenir 

 
 

9. AKUT HEMATOJEN OSTEOMYELİT 
AMAÇ: Hastalığın sebep ve sonuçlarının öğrenilerek erken dönemde tanınabilmesi 
HEDEF: Hastalığın muayene ve laboratuvar bulgularına göre tanınarak erken 
dönemde medikal tedavi için yönlendirilebilmesi 
10. KRONİK OSTEOMYELİT 
AMAÇ: Hastalığın tanınması ve cerrahi endikasyonlar açısından hastanın ortopedi 
kliniğine yönlendirebilmesi 
HEDEF: Hastalığın maligniteyle karışabildiği için hikayesini dikkatli alabilmek, 
hastayı bilgilendirebilmek ve şüpheli tekrarlama atakları olduğunda hastayı ortopedi 
kliniği ile irtibata geçebilmesi yönünde bilgilendirebilmesi hedeflenir. 
11. KALÇA MUAYENESİ 
AMAÇ: Kalça ağrısı ile gelen bir hastanın muayene edilerek olası tanıların 
değerlendirilebilmesi 
HEDEF: Kalça ağrısı olan hastayı muayene edip gerekli filmlerin istenerek tanıya 
yönelik davranılması ve basit kas ağrıları gibi durumların medikal olarak tedavi 
edilebilmesi 
12. ALÇI – ATEL UYGULAMALARI 
AMAÇ: Terminolojinin öğrenilerek alçı ve atel gereken durumların tespit edilebilmesi 
HEDEF: Öğrencinin gerekli durumlarda atel uygulayabilir seviyede bilgi sahibi olması 
ve bunu pratikte uygulaması hedeflenir 
13. PES EQUİNOVARUS 
AMAÇ: Bebeklik dönemi muayenelerinde ayakların da muayene edilmesi 
HEDEF: Bebeğin ayağındaki şekil bozukluklarını tanıyarak aileyi bilgilendirmesi ve 
uzman görüşü için hastayı yönlendirebilmesi hedeflenir 
14. DİZ MUAYENESİ 
AMAÇ: Diz ağrısı oluşturan sebepleri ve o sebeplere yönelik yapılacak işlemlerin 
uygulanabilmesi 
HEDEF: Hastanın diz muayenesini, bazı özel muayene testlerini yaparak şüpheli 
durumlarda ileri tetkiklerden yararlanabilmek ve gerektiğinde cerrahi olasılık için 
ortopedi kliniğine yönlendirebilmek 
15. OMUZ MUAYENESİ 
AMAÇ: Öğrencinin omuz ağrısı ile gelen bir hastayı değerlendirebilmesi amaçlanır 
HEDEF: Omuz muayenesi yaparak şüpheli durumlarda ileri tetkikler isteyebilme ve 
sonuca göre hastayı ortopedi kliniğine yönlendirebilme 
16. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM 
AMAÇ: Acil serviste görülen travma hastasının yönetimini sağlayabilmek 
HEDEF: Hastanın ilk görüldüğü andan itibaren gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve 
gerekli bölümlerle irtibatın sağlanabilmesi 
17. RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 
AMAÇ: Direk grafilerin değerlendirilmesi 
HEDEF: ortopedik şikayetlerle çekilen grafilerin değerlendirilebilmesi 
18. KIRIKLAR ve ÇIKIKLAR 
AMAÇ: Sık görülen kırık ve çıkıkların tanınması 
HEDEF: Kırık – Çıkık şüphesiyle gelen hastanın muayenesi gerekli grafilerin 
istenmesi ve değerlendirilmesi ve gerekli ilk müdahalenin yapılabilmesi 
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