
Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitim Koordinatörleri 

MODÜLÜN AMACI: Bu eğitim programının sonunda Genel Pratisyenler, üreme sağlığı konusunda birinci 

basamakta sık karşılaşılan ve öğrenim hedeflerinde sıralanmış alanlarda; kadın ve erkekte üreme sağlığının yaşam 

boyunca temel sağlık hizmetlerine entegre biçimde sağlanması için gereken  bilgi - becerileri kazanacak ve tutum 

geliştireceklerdir. 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  

1.  Adolesanlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) ve genital yol enfeksiyonları (GYE) konusunda danışmanlık yapabilmek, erken tanısını koyarak 

tedavi edebilmek 

2. Adolesanlarda cinsel sağlık ve cinsel sorunlar da danışmanlık yapabilmek 

3. Adolesanları cinsel şiddet konusunda bilgilendirmek; cinsel şiddete tanı koyabilmek ve çözümü için işbirliği yapmak 

4. Adolesanlarda istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde danışmanlık yapabilmek; gerektiğinde ilgili hizmeti sunabilmek 

5. Erişkin kadınlara cinsel sağlık ve cinsel sorunlar konusunda danışmanlık yapabilmek 

6. Erişkin kadına şiddet konusunda danışmanlık hizmeti verebilmek, karşılaşılan sorunlarda çözüm için işbirliği yapabilmek 

7. Erişkin kadınlara CYBH ve GYE konusunda danışmanlık yapabilmek , erken tanısını koyarak tedavi edebilmek 

8. Erişkin kadınlara aile planlaması danışmanlığı yapabilmek, danışmanlık  ögelerini etkin kullanabilmek 

9. Aşırı doğurganlığın kadın ve çocuk sağlığına olumsuz etkilerini değerlendirebilmek 

10.Nüfus, nüfus sorunları ve sağlık konusunda bilgi edinmek; ilgili ölçütleri bilmek, hesaplayabilmek ve yorumlayabilmek 

11.Güvenli annelik konusunda başvuranlara yardımcı olacak gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak 

• Doğum öncesi kayıt ve bakım hizmetlerinin önemi, izlemlerin sıklığı, izlemler sırasında yapılması gerekli hizmetleri verebilmek 

• Riskli gebeliklere erken tanı koyup, gerekli müdahaleyi yapabilmek veya sevk edebilmek 

• İzlemlerden ya da hikayeden saptanan riskleri belirleyebilmek (Toksemi, IUGG, çoğul gebelik, antepartum kanama, prematürite, polihidroamnios, 

akraba evliliği, Rh uyumsuzluğu) 

• Sağlık personelinin verdiği hizmeti değerlendirebilmek ve eğitimlerine yardımcı olabilmek 

• Abortus tanısı koyabilmek, inkomplet abortusta ilk müdahaleyi yapabilmek 

• Normal doğum ve evrelerini izleyebilmek; normal doğuma karar verebilmek ve yaptırabilmek; sezaryan endikasyonu koyabilmek 

• Doğumda asepsi - antisepsi kurallarını uygulayabilmek 

• Epizyotomi açabilmek ve dikebilmek ,, servikal - vaginal – anal yırtıkları tanıyarak gerekli işlemleri yapabilmek 

• Fetal distres, primer ve sekonder ağrı zaafı, uterus atonisi, uterus tetanisi, kordon sarkması, intrauterin ölüme tanı koyabilmek – önlem alınması 

gereken durumlarda ilk önlemleri alarak sevk edebilmek 

• Plasentanın spontan doğumu ve plasenta retansiyonu yönünden kavitenin kontrolünü yapabilmek 

• Doğum sonu RIA uygulayabilmek 

• Yenidoğanın APGAR değerlendirmesi, solunum desteği, canlandırılmasında gerekli becerileri uygulayabilmek 

• Yenidoğanın genel fizik bakısı, göbek – göz bakımını yapabilmek 

• Yenidoğanın ilk 30 dakika içinde emzirilmeye başlaması, doğru emzirme teknikleri ve meme bakımı ile ilgili danışmanlık verebilmek 
• Doğum sonu dönemin özelliklerine göre izlemleri planlayabilmek (uterus involüsyonu, löşi, perine bakımı...) 

12.Sağlam kadın izlemlerini yapabilmek (Anemi kontrolü, meme muayenesi, servikal smear, CYBH - GYE taraması, aile planlaması danışmanlığı,kadın 
statüsü...) 

13.Kadınlarda sık görülen jinekolojik sorunların tanı ve tedavisinde bilgi - beceri sahibi olmak (enfeksiyonlar, adet düzensizlikleri, over fonksiyon 

bozuklukları, muyom uteri, genital tümörler, pelvik desensus ve prolapsus endometriozis, üriner enfeksiyonlar) 

14.İnfertilite danışmanlığı verebilmek ve birinci basamakta yapılan işlemleri uygulayabilmek 

15.Menopoz ve klimakterik dönemle ilgili danışmanlık yapabilmek  

16.Erişkin erkeklerde cinsel sağlık ve cinsel sorunlarla ilgili danışmanlık verebilmek 

17.Erişkin erkeklerde CYBH danışmanlığı, aile planlaması danışmanlığı yapabilmek 

18.Uygun koşullarda vazektomi yapabilmek, spermiyogram yapabilmek 

19.Erişkin erkeği prostat yönünden değerlendirebilmek, izleyebilmek 

20.Cinsiyet bakışı (gender perspektif ) kazanmak         

MODÜLÜN TANIMI: Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı içinde yer alan, TTB – STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilen, 

eğitim sağlık ocaklarında ve üreme sağlığı merkezlerinde eğitim koordinatörlerince yürütülen, karşılıklı etkileşimli eğitim yöntemleri ile yapılacak 

eğitim programı olarak Genel Pratisyenlerin üreme sağlığına özgü yaklaşımlar açısından danışmanlık, tanı, tedavi, izlem ve sevkinde ortak bilgi, 

beceri ve tutumu kazanmaları amacıyla düzenlenmiştir. 

KONU BAŞLIKLARI: 
Adölesan döneminde danışmanlık 
Sağlam kadına koruycu hekimlikte yaklaşım 
Doğum  öncesi danışmanlık ve bakım 
hizmetleri 
Doğum eylemi ve riskli durumların tespiti 
Doğum sonu bakım ve danışmanlık 
hizmetleri 
Yenidoğan bakımı 
Neonatal enfeksiyonlardan korunma  
Aile planlaması 
Emzirme 
İnfertilite danışmanlığı 
Menopoz ve klimakterik dönem 
danışmanlığı 
Erkeklere yönelik danışmanlık 
Hedef nüfusa yönelik hizmetlerin 
planlanması  
Kayıt sistemi ve önemi 
Cinsiyet bakış açısı 

EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: 

Üreme sağlığı kliniğinde hasta muayenesi ve 

danışmanlık izlemi 

Görsel – işitsel araçlarla desteklenmiş sınıf 

dersi 

Grup tartışmaları 

Vaka tartışmaları  

Oyunlaştırma 

Maket üzerinde rehberli uygulamalar 

Video ile vaka eğitimleri 

Ev ziyaretleri 

Makale saatleri 

Simüle hasta (danışmanlık için) 

Hastane doğum kliniği rotasyonu 

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ:  

Sağlık Ocağında Genel Pratisyen olarak çalışan ve çalışmayı planlayan Tıp Fakültesi mezunları 

EĞİTİM  YERİ:  

•Eğitim Sağlık Ocağı  (yeterli 

sayıda hasta başvurusuna sahip, 

kayıtları düzenli, yeterli sayıda 

ekip üyesi ve eğitim için gerekli 

donanıma sahip)            

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:  

Eğitim karnesi, beceri değerlendirme rehberi, 

alıştırma  ödev kağıdı incelemesi, oturum 

değerlendirme, modül değerlendirme 

Süresi: Konuya göre teorik 1 saat, pratik 2 

saat ve Mesleki Eğitim Programı içinde temel 

modüllerin tamamlandığı ilk yılın sonunda 

başlamak üzere; diğer klinik modüllerle birlikte 

üçüncü yılın ilk yarısına kadar süren eğitim 

programı 

Eğitim Grubu Büyüklüğü: 4 – 5 katılımcı 

Eğitmen: TTB – GPE Eğitim Koordinatörleri 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ  

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ  

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI    

ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ 

İLETİŞİM:                                  

Muharrem BAYTEMÜR   gpe@ttb.org.tr 


