HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİ HALK SAĞLIĞI STAJI ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME REHBERİ
Değerli öğrencimiz,
Halk Sağlığı stajınız sırasında çalıştığınız birinci basamak sağlık kuruluşlarında geliştirmenizi
beklediğimiz beceriler ve katılmanızı istediğimiz etkinlikler aşağıda sunulmuştur. Bu staj sırasında
yapmanızın olası olduğu çalışmalar listesinde yer alan etkinliklerden en az 10’unu yapmanızı ve bu
etkinlikler sırasında sizinle birlikte olan eğiticilerinize bu formun ilgili kısmını onaylatmanızı
bekliyoruz. Halk Sağlığı stajınızın sizler için yararlı olmasını dileriz.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Öğrencinin adı soyadı=
Öğrencinin numarası=
Grubu=
Staj tarihleri=
YAPILMASI BEKLENEN ETKİNLİKLER LİSTESİ
Etkinlikler
1

Aile planlaması danışmanlığı vermek

2

Evlilik öncesi danışmanlığı yapmak

3

Gebelere yönelik eğitimi vermek

4

İl Tütün Kontrol Kurulları ile denetim
çalışmasına katılmak

5

Evde sağlık hizmeti sunumuna katılmak

6

Filyasyon çalışmasına katılmak

7

Okul aşılaması çalışmasına katılmak

8

Su denetimine çıkmak

9

Su örneği almak

10

Okul çevre sağlığı denetimine çıkmak

11

Yüzme havuzlarının çevre sağlığı
denetimine çıkmak

12

Fuhuşla Mücadele Komisyon Raporunu
okumak ve değerlendirmek

13

Çalışan sağlığı hizmeti kapsamında işyeri
ziyareti yapmak

Eğitici Adı-Soyadı

Eğitici onayı-imza

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİ HALK SAĞLIĞI STAJI ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME REHBERİ
YAPILMASI BEKLENEN ETKİNLİKLER LİSTESİ (DEVAM)
14

Serviks kanseri tarama programı
kapsamında HPV testi ve Pap-Smear Testi
uygulamak

15

Sağlık eğitimi programı hazırlamak ve
uygulamak

16

TSM sistemine veri girişi yapmak

17

1. basamakta soğuk zincir denetimi
yapmak

18

TSM için performans hesaplaması yapmak

19

Çöp ev vb. müdahale çalışmasına katılmak

20

Okul aşılaması programına katılmak ve
gerekli aşıları yapmak

21

Aile Hekimi ile birlikte vaka görmek ve aile
hekimi ile birlikte vaka tartışması yapmak

22

ASM için performans hesaplaması yapmak

23

Aile hekimi ile birlikte mobil poliklinik
hizmetine katılmak

24

ASM acil müdahale biriminde müdahaleye
katılmak ve müdahale yapmak

25

Aile hekiminin gebe izlemine katılmak ve
gebeyi hekimle birlikte değerlendirmek

26

Aile hekimi ile birlikte çocuk izlemine
katılmak ve birlikte değerlendirmek

27

Anneye anne sütü ve bebek-çocuk
beslenmesi konusunda bilgi vermek

28

Aile hekimliği elektronik kayıt sistemini
incelemek ve değerlendirmek

29

PPD uygulaması yapma-izlemedeğerlendirme

30

Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
planlaması yapma

31

Akciğer grafisi değerlendirme

32

Diğer, belirtiniz………..

