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GÝRÝÞVE AMAÇLAR:
D()kuý
Eylül
ÜniversitesÝ
Týp Fakültesi
Türkiye'de,
týp eðitiminin
UçüncU yýlýnda
I)lý\(()lojiye
ait tizel blr ders kurulu
bulunan
Ilk týp fakUltesidir.
Týp eðitlminde
en önemJi
sorunlardan
biri alýnan bilgilerin
hýzlý bir þekilde unutulmasýdýr.
Amaçlarýmýz
internlerimizin
6 yýl
boyunca aldýklarý
eðitimle
vardýklarý
onkoloji
bilgi düzeylerini
çeþitli standart
sýnavlara
göre
deðerlendirme~
<I~rencilerin
aldýklarý onkoloji eðitimi hakkýndaki
g<lrüþlerini incelemek ve alýnan
sonuçlarýn

bir geri bildirim

olarak

kullanýlmasýný

sa~layara~

onkoloji

eðitiminin

geliþtirilmesine

katk1da bulunmaktýr.

METOT
yazýlý

Yazýlý ve sözlü ilanla duyurulmuþ
olan sýnavýmlZa (görevli olduklarý ana bilim dallarýndan
olarak izinli olan), 23 gönüllü intern katýldý. Ö~rencilere
sýnavdan önce 2 açýk, 1 1 kapalý

sorudan
seçilmiþ

oluþan bir anket
10 Týpta Uzmanlýk

uygulandý.
Sonrasýnda 80 test sorusundan
Sýnavý , 30 United States Medical Licensing

oluþan (randomize
olarak
Examination,
40 Dönem rn

:'icopla~tik Hastalýklar
Ders Kurulu Sýnavý sorusu) bir sýnav uygu.landý.
Taradýðýmýz soru kitaplarýnda
Unitcd Mcdical Studcýýts Examination
içiýý 1. ve lI. Basan1ak
,'iýnavlarýndaki
toplam 1200 soru içindeki onkoloji soru sayýsý 68 ile 72 arasýnda deðiþmckteydi.
Taradýðýmýz soru kitaplarýndaki
Týpta Uzmanlýk Sýnavýna ait onkoloji sorusu sayýsýysa 18
ile 22 arasýnda de~iþmekteydi.
Dönem rn Neoplastik
hastalýklar kurulunda
sorulan soru sayýsý95 idi.
Biz sýnavýmýzý hazýrlarken
soru sayýlarýmýzý, bu Uç sýnavdaki
onkoloji

ile

ilgili

çýkan

ortalama

soru sayýlarýnýn yaklaþýk %40'ýna denk gelecek þekilde bclirledik.
,~ýnava 20 Haziran
1997 günü katýlan öðrencilcr
tek merkczde
toplandý. Saat 13:50'de
Aýýkctlcr ve Cevap anahtarlarý
daðýtýlarak
ankct sorularý yanýtlanmaya
baþlandý. Sýnav sorularý
daðýtýlmadan
önce sýnav sonucu hesaplanýrken
4 yanlýþýn bir do~ruyu
götürece~i
sözlU olarak
bildirildi.
14:00'da sorular daðýtýldý ve yanýtlanmaya
baþlandý. Her soru için bir dakika süre verildi.
ýS:02'de

tilm

ö~renciler

sýnavý bitirdi.

Sýnavýn uygulandýðý

slOlfýn slOav

esnaslOdaki

ortalama

sýcaklýðý 29°C idi.

SONUÇ:
Onkoloji bilgilerinin birbirleri ile çeliþtiðine dair yanýt veren dört öðrenci bu çeliþkilerin
özellik1e evreleme, sýnýflandýrma, tedavi þekilleri, tümör yerleþimleri, istatistik1er (erkek, kadýn,
çocuktaki sýk11kv.s), en malign tUmör gibi konularda yoðunlaþtýðýný belirttiler.

T ARTIÞMA
O sýradaki intern sayýsý 151 'di. Sýnava gelen gönüllü
intern sayýsý ise 23'tü. Halk Saðlýðý
~na Bilim Dalý Baþkaný öðrencilerine,
havanýn sýcak olmasýný gerekçe göstererek
izin vermedi. Acil
Internler'inin
tamamý ise izinli olmalarýna karþýlýk sýnava gelmeyi tercih etmediler.
En çok katýlým
Psikiyatri

Anabilim
Dalý'ndandý.
Ôðrencl
Ýþlerinden
Dönem
notlarýný öðrenebildiðimiz
19 kiþinin

m'teki
Dönem

Neoplastlk
Hastalýklar
Ders Kurulu
sýnavýndaki
III'teki
notlarý ile deneme sýnavýmýzdaki
notlarýný

karþýlaþtýrdýðýmýzda
baþarýlarýnýn yak1aþýk %50 (%661ya
Dönem III'teyken,
Neoplastik
Hastalýklar
Ders
yeterli

bulan

öðrencilerln

Dönem

Ill'teki

notlarý,

karþý %33) azaldýðýný gördük.
Kurulu'nda
aldýklarý onkoloji

yetersiz

bulanlara

göre daha

yUksekti

bilgilerini
(%68'e

karþý %62); buna karþýlýk yeterli bulanlarýn deneme sýnavýmýzdaki Dönem rn sorularýndaki doðru
cevaplarý daha düþük (%1S'e karþý %37) orandaydý. Öðrenci sayýsýnýnaz olmasý nedeniyle bu
konuda yorum yapmak güçtür .
TUS'a hazýrlananlarla hazýrlanmayanlarýn deneme sýnavýmýzdaki netleri arasýnda %31 'Iik
bir fark(%54.5'a karþýlýk %23.5) bulunmaktaydý.
Öðrencilerin Deneme Sýnavýndaki Dönem rn ve USMLE sorularýna verdikleri yanýtlardaki
ortalama netleri 18.36'a karþý 19.34'tü. Bu yakýnlýk dikkatimizi çekti.
Gelecekteki planlarýmýz çalýþmayý daha büyük bir grupta tekrarlamak ve okulumuzdaki
onkoloji eðitimi hakkýnda daha güvenilir veriler elde etmek, ayrýca fakülteler arasý benzeri bir
sýnav düzenleyerek ülkemizdeki onkoloji eðitimi hakkýnda daha önemli ve daha anlamlý sonuçlar
elde etmek ve ülkemizdeki onkoloji eðitimi standardýnýn belirlenmesi ve yükseltilmesine katkýda
bulunmaktýr .

TEÞEKKÜR:
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalý baþkaný Prof. Dr. Ayþen Baykara'ya gerek çalýþma ile
ilgili anabilim dallarýndan izin alýnmasý gerekse kendi öðrencilerinin katýlýmýnýsaðlamasý nedeniyle
çok teþekkür ediyoruz. Ayrýca her aþamada bizden yardýmlarýný esirgemeyen Çocuk Onkolojisi
Bilim Dalý'ndan Prof. Dr. Faik Sarýalioðlu'na ve Halk SaðlýðýAna Bilim Dalý'ndan Prof. Dr. Sevin
Ergin'e çok teþekkür ediyoruz.
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