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ÖZ
Giriﬂ: Yaﬂl› nüfusun artmas› ile birlikte yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgili e¤itimler birçok t›p fakültesinin
müfredat›nda yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu makalenin amac›, Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ilk kez uygulanan “Yaﬂl› Bireye Multidisipliner Yaklaﬂ›m Modülü” ile ilgili ö¤renci ve e¤iticilerden al›nan geribildirimleri de¤erlendirmektedir.
Gereç ve Yöntem: Modül, Haziran 2007’de, 3.s›n›f ö¤rencilerine uygulanm›ﬂ ve modüle kat›lan 26 e¤itmen ve 163 ö¤renciden geribildirimler al›nm›ﬂt›r.
Bulgular: Ö¤rencilerden al›nan kapal› uçlu geribildirimlerin ortalamas› 3.8±0.5 (5 üzerinden),
e¤itimcilerden al›nan kapal› uçlu geribildirimlerin ortalamas› ise 4.0±0.5 bulunmuﬂtur. E¤iticilerin
aç›k uçlu geribildirimlerinde, modülün yararl› oldu¤u ifade edilmiﬂ ve bundan sonraki uygulamalar için ek önerilerde bulunulmuﬂtur. Ö¤rencilerin aç›k uçlu geribildirimlerinde ise modülün genel
olarak yararl› oldu¤u ancak ders y›l› sonunun zamanlama aç›s›ndan uygun olmad›¤› belirlenmiﬂtir.
Sonuç: ‹lk kez uygulanan bu modülün olumlu yönleri oldu¤u kadar geliﬂtirilmesi gereken yönleri de bulunmaktad›r ancak böyle bir modülün, her y›l al›nacak geribildirimler ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilmesinin yar›n›n hekimleri olarak yetiﬂtirdi¤imiz ö¤rencilerimizin, yaﬂl› bireylere yaklaﬂ›mlar›n› olumlu
yönde etkileyece¤i aç›kt›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›, Modül, Geribildirim, T›p e¤itimi.
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Introduction: By the increase of elderly population, educations on the health of elderly
have started to take place in the programs of several medical faculties. The aim of this article is
to evaluate students and trainers feedbacks for the “Module of Multidisciplinary Approach to
Elderly Individual” which was performed for the first time in Çukurova University Faculty of
Medicine.
Materials and Method: The module was performed to the 3rd class students in June 2007.
Feedbacks were received from 26 trainers and 163 students.
Results: The mean of score based on closed ended feedbacks for students was 3.8±0.5
(over 5) and it was 4.0±0.5 for trainers. Open ended feedbacks of trainers indicated that the
module was beneficial and suggested additional applications. Open ended feedbacks of the
students' indicated that the module was generally useful but end of the school term was not
found to be an appropriate time for the application.
Conclusion: This firstly performed module has favorable parts as well as parts requiring
improvement. However, it is apparent that the approach of the medical students to elderly
individuals will be affected positively by the module and this will be improved by the feedbacks
every year.
Key words: Elderly, Module, Feedback, Medical education.
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G‹R‹ﬁ
ünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) yaﬂl›l›¤›; “çevresel faktörlere

Duyum sa¤layabilme yetene¤inin azalmas›” olarak tan›mlamaktad›r. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ ve üzeri nüfus yaﬂl› say›lmakla birlikte, yaﬂl› nüfusun toplam içindeki pay›n›n düﬂük (%4-7) oldu¤u ülkelerde bu s›n›r 60 yaﬂ olarak kabul edilmektedir. Do¤urganl›k ve ölüm h›z›n›n azalmas›, koruyucu ve tedavi edici
sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂmesiyle birlikte dünya nüfusu h›zla
yaﬂlanmaktad›r. 1998 y›l›nda %10 olan yaﬂl› nüfusun toplam
nüfus içindeki pay›n›n, 2025 y›l›nda %15’e ç›kaca¤› tahmin
edilmektedir. Birçok geliﬂmiﬂ ülkede nüfusun yaﬂlanmas›
uzun bir sürede gerçekleﬂirken, bu art›ﬂ›n geliﬂmekte olan ülkelerde çok daha h›zl› olaca¤› öngörülmektedir (1-4).
Ülkemiz verileri incelendi¤inde 65 ve üzeri yaﬂtaki birey
oran›n›n dünya ile paralel olarak y›llar içerisinde artt›¤› görülmektedir (1955’te nüfusun %3.3’ü, 1985’de %4.2’si,
1990’da %4.3?ü, 1997’de %4.7’si, 2000’de %5,6’s›) (4). Ayn› yükselme e¤ilimi do¤umda beklenen yaﬂam süresinde de
görülmektedir. 2000 y›l›nda 68 y›l olan do¤umda beklenen
yaﬂam süresinin 2010 y›l›nda 71.7 y›l, 2020 y›l›nda ise 73.9
y›l olaca¤› tahmin edilmektedir.
Yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgili e¤itimler birçok t›p fakültesinin
müfredat›nda de¤iﬂik uygulamalarla yer almaya baﬂlam›ﬂt›r
(9). Bu noktadan hareketle, yar›n›n hekimleri olarak yetiﬂtirdi¤imiz ö¤rencilerimizi, yaﬂl› bireylerin sa¤l›k sorunlar› konusunda bilinçlendirmek, yaﬂl› bireylere yaklaﬂ›m konusunda
temel de¤erlendirme yapabilme bilgi ve becerisi kazand›rmak
amac›yla Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ilk kez,
Haziran 2007’de, 3. s›n›flara yönelik “Yaﬂl› Bireye Multisipliner Yaklaﬂ›m Modülü” (YBMYM) uygulanm›ﬂt›r.
Bu makalede amaç bu modülün sonunda e¤itmenlerden
ve ö¤rencilerden al›nan geribildirimler ›ﬂ›¤›nda, modülle ilgili olumlu ve/veya geliﬂtirilmesi gereken yönleri saptamak ve
paylaﬂmakt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM

farmakoloji, fiziksel t›p ve rehabilitasyon, fizyoloji, gö¤üs
hastal›klar›, halk sa¤l›¤›, kad›n hastal›klar› ve do¤um, mikrobiyoloji, nöroloji, nöroﬂirurji, nükleer t›p, patoloji ve psikiyatri anabilim dallar›nda görev yapan ö¤retim üyelerinden
oluﬂturulmuﬂtur.
Modül Program›
Gruplar›n 14-15 ö¤renciden oluﬂturuldu¤u ve her grupta iki
e¤itmenin görev ald›¤› modül, 11 derslikte, dört tam günde
uygulanm›ﬂ, 5.gün çoktan seçmeli s›nav yap›lm›ﬂt›r. “Yaﬂl›lar›n sosyodemografik özellikleri”, “Koruyucu hizmetler”, “Bay
Bekir Songür (Beslenme)”, “Berrak Bilir ne ödünç ald›? (Osteoartirit)”, “Leyla K›r›lgan nas›l k›r›ld›?(Osteoporoz)”,
“Mehmet Bey’e ne oldu? (Demans)” baﬂl›kl› alt› ayr› senaryo
üzerinden interaktif çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› modülde, her günün ortas›nda, tüm s›n›f›n kat›ld›¤›, s›ras›yla “Yaﬂl›lar›n sosyodemografik özellikleri ve koruyucu hizmetler”, “Yaﬂl› hastada ilaçlar›n farmakokineti¤i ve ilaç etkileﬂimleri”, “Terminal dönemdeki birey ve aileye yaklaﬂ›m, ölümü karﬂ›laman›n
aﬂamalar›”, “Yaﬂlanma ile cinsel iﬂlev ve genitoüriner sistemde oluﬂan de¤iﬂiklikler” baﬂl›kl› amfi dersleri yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, modülün son günü ö¤leden sonra, John Bayley’in “Iris:
A Memoir” ve “Elegy for Iris” kitaplar›ndan sinemaya uyarlanan, yönetmenli¤ini Richard Eyre’nin yapt›¤›, Alzheimer
hastal›¤›na yakalanan bir edebiyat profesörü yazar ve filozofun
biyografisinin anlat›ld›¤› 90 dk. süreli dram türündeki “Iris”
filmi (10), ön bilgilendirmeden sonra, e¤itim amac›yla hep
birlikte izlenmiﬂ, daha sonra küçük gruplarda film tart›ﬂmas›
yap›lm›ﬂt›r.
De¤erlendirme
Modül de¤erlendirilmesi:
1. Geribildirimler
2. Ön test
3. Modül içi performanslar
4. Modül sonunda yap›lan yaz›l› s›nav göz önüne al›narak yap›lm›ﬂt›r.

Kat›l›mc›lar

Geribildirimler

Modüle, 2006-2007 e¤itim y›l›nda 3.s›n›f ö¤rencisi olan 163
ö¤renci ile 26 e¤itmen kat›lm›ﬂt›r. E¤itmenlerden dördü taraf›ndan amfi dersleri verilmiﬂtir. E¤itmenler, multidisipliner
olarak alfabetik s›raya göre aile hekimli¤i, anatomi, anestezi
ve reanimasyon, dahiliye, dermatoloji, enfeksiyon hastal›klar›,

Sözel Geribildirimler
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Her günün ve modülün sonunda küçük gruplar›n sorumlu
e¤itmenleri taraf›ndan ö¤rencilerin, o günle ve modülün geneli ile ilgili olumlu veya olumsuz düﬂüncelerini içeren geribildirimler sözel olarak al›nm›ﬂt›r.
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Ö¤rencilerin ve E¤itmenlerin Tüm Modül Aktivitesini
De¤erlendirdikleri Anket Formu

Modülün sonunda, e¤itmenlerden ve ö¤rencilerden geribildirim formlar› arac›l›¤›yla modülü de¤erlendirmeleri istenmiﬂtir. Geribildirim formlar›, ö¤rencilere dersliklerde o derslikten sorumlu e¤itmenler taraf›ndan da¤›t›lm›ﬂ doldurulan
formlara isim yazmamalar› istenmiﬂ ve yine ayn› e¤itmenler
taraf›ndan toplanm›ﬂt›r. Formlar, ö¤rencilerin fizik ortam, organizasyon, modülün içeri¤i, modül süresi, e¤itici ve e¤itim
becerilerinin de¤erlendirildi¤i 24 kapal› uçlu, “›s›nmalar”,
“film, olgular, canland›rma”, “modülde iﬂlenen konular”,
“e¤iticiler” ve di¤er baﬂl›klar›n› içeren dört aç›k uçlu sorudan
oluﬂmuﬂtur. Yine e¤iticilere modül içeri¤i, ders amaç, hedef
ve programlar›, ö¤renim hedeflerine ulaﬂma, ö¤rencilerin kat›l›m›, modüle hakimiyet, modül haz›rl›klar›n›n de¤erlendirilmesi, modül öncesi ve sonras› modüle kat›l›m gönüllü¤ü ile
ilgili toplam 33 kapal› uçlu soru, modülle ilgili önerilerin
al›nd›¤› bir aç›k uçlu soru yönlendirilmiﬂtir. Kapal› uçlu sorular 5:çok iyi, 4:iyi, 3:orta, 2:kötü ve 1:çok kötü olmak üzere beﬂli likert skalas› ile de¤erlendirilmiﬂtir. Al›nan geribildirimler kodlanarak bilgisayara girilmiﬂ, kapal› uçlu geribildirimlerin ortalamalar› al›nm›ﬂt›r.
Ön Test

Ö¤rencilerin modülde iﬂlenecek konularla ilgili önceki bilgilerini de¤erlendirmek amac›yla ön test yap›lm›ﬂt›r. Ön test,
“evet/ hay›r” ﬂeklinde cevaplanacak 30 sorudan oluﬂturulmuﬂtur ve ö¤rencilerin ka¤›tlar›na isim yazmamalar› istenmiﬂtir.
Test bitiminde her soruya verilen do¤ru yan›t say›s› ve o soru
için grup baﬂar›s› belirlenerek, grubun modül öncesi genel
bilgi düzeyi hakk›nda fikir sahibi olunmuﬂtur.
Modül ‹çi Performans

Ö¤renciler, e¤itmenleri taraf›ndan, modül süresince gösterdikleri performansa göre (derse haz›rlanarak gelme, interaktif
derslere kat›lma, e¤iticiler ve arkadaﬂlar› ile uyum, bilgi düzeyleri) 20 puan üzerinden de¤erlendirilmiﬂlerdir.
Modül Sonunda Yap›lan Yaz›l› S›nav

Modül bitiminde uygulanan yaz›l› s›nav, fakültemiz ölçme
de¤erlendirme kurulu taraf›ndan de¤erlendirilen çoktan seçmeli 40 sorudan oluﬂturulmuﬂ ve 80 puan üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir. Modül sonu baﬂar› puan›, modül içi performans puan› ve yaz›l› s›nav puan›n›n toplam›yla elde edilmiﬂtir ve ortalama 92.2±5.8 (74-100) olarak bulunmuﬂtur.

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2008; 11(1)

Tablo 1— Kat›l›mc›lar›n yaﬂ ve cinsiyete göre da¤›l›m›

Ö¤renci
E¤itmen
Toplam

Erkek
Say› (%)*

Kad›n
Say› (%)*

Toplam
Say› (%)†

96 (59.0)
14 (54.0)
110 (58.2)

67 (41.0)
12 (46.0)
79 (41.8)

163 (86.3)
26 (14.7)
189 (100.0)

*Sat›r yüzdesi; †Sütun yüzdesi.

BULGULAR
odüle, 67’si (%41.0) kad›n 96’s› (%59.0) erkek olmak

Müzere toplam 163 ö¤renci ile 26 e¤itmen kat›lm›ﬂt›r
(Tablo 1). Ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› 21.03±3.7 y›l (19-27),
e¤itmenlerin yaﬂ ortalamas› 40.6±4.6 y›l (33-54) olarak bulunmuﬂtur.
Ö¤rencilerden al›nan geribildirim formlar›ndaki kapal›
uçlu sorulardan al›nan yan›tlar›n puan baz›ndaki ortalamas›
3.8±0.5 olup, e¤iticilerin e¤itim s›ras›ndaki tutum ve davran›ﬂlar›n›n, e¤iticilerin konuyu aktarmadaki becerisinin ve
“Mehmet Bey’e ne oldu? (Demans)” senaryosunun en yüksek
puanlar›, modül süresinin ve e¤itim amac›yla gösterilen filmin ise en düﬂük puanlar› ald›klar› dikkati çekmiﬂtir (Tablo
2). Aç›k uçlu geribildirimlerde ise küçük gruplar halinde interaktif e¤itim yönteminin ö¤renme, derse kat›lma iste¤ini
artt›rd›¤› bildirilmiﬂ olup modülün e¤itim y›l› sonunda uygulanmas› ve bir ders kurulu yerine geçmesi olumsuz olarak
de¤erlendirilmiﬂtir.
E¤itimcilerden al›nan yan›tlar›n puan baz›ndaki ortalamas› 4.0±0.5 olup, gruptaki di¤er e¤iticilerle uyum, “Mehmet Bey’e ne oldu? (Demans)” ve “Leyla K›r›lgan nas›l k›r›ld›? (Osteoporoz)” senaryolar›n›n en yüksek puanlar›, ö¤rencilerin haz›rlanarak gelmesi, modül öncesi konuya hakimiyetinin sa¤lanmas› ve“Bay Bekir Songür (Beslenme)? senaryosunun en düﬂük puanlar› ald›klar› dikkati çekmiﬂtir (Tablo 2).
E¤itimcilerin aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplar de¤erlendirildi¤inde, modülün yararl›l›¤›n›n ço¤unlukla benimsenmiﬂ oldu¤u görülmüﬂtür. Ayr›ca bir sonraki y›l yap›lacak modül için önerilerde bulunulmuﬂtur. Final s›nav› öncesi modül
yap›lmas›n›n zamanlama olarak uygun olmad›¤›, “Yaﬂl›lar›n
sosyodemografik özellikleri ve koruyucu hizmetler” ve “Koruyucu hizmetler” konulu derslerin k›salt›labilece¤i ve koruyucu hizmetler senaryosuna ekler yap›labilece¤i (grip aﬂ›s›, prostat spesifik antijene hangi s›kl›kla bak›lmal›, mammografi
kaç yaﬂ›na kadar uygulanmal› gibi), “‹laçlar›n farmakokineti-
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Tablo 2— “Yaﬂl› Bireye Multidisipliner Yaklaﬂ›m Modülü” ö¤renci ve
e¤itici geribildirimleri

Fizik ortam
Aç›l›ﬂ-tan›ﬂma
Ö¤renci beklentilerinin al›nmas›
Amaç-hedefler ve programlar
Organizasyon
Modülün süresi
Kullan›lan e¤itim yöntemleri
E¤itim araç-gereçlerinin etkin kullan›m›
E¤iticilerin konuyu aktarmadaki becerisi
E¤iticilerin e¤itim s›ras›ndaki tutum ve
davran›ﬂlar›
Programdaki ›s›nmalar
Ön test
Genel olarak belirtilen ö¤renim amaçlar›na
ulaﬂ›lmas›
Grubunuzdaki di¤er e¤iticilerle uyum
Ö¤rencilerin haz›rlanarak gelmesi
Ö¤rencilerin tutum ve davran›ﬂlar›
Film gösterimi
Amfi dersleri
1. Yaﬂl›lar›n sosyodemografik özellikleri
ve koruyucu hizmetler
2. Yaﬂl› hastada ilaçlar›n farmakokineti¤i ve
ilaç etkileﬂimleri
3. Terminal dönemdeki birey ve
aileye yaklaﬂ›m
4. Yaﬂlanma ile cinsel iﬂlev ve
genitoüriner sistemde de¤iﬂiklikler
Senaryolar
1. Yaﬂl›lar›n sosyodemografik özellikleri
2. Koruyucu hizmetler
3. Beslenme
4. Osteoartrit
5. Osteoporoz
6. Demans
Modül süresince kullan›lan (modül
öncesi-sonras›) de¤erlendirmeler
Modül baﬂ›nda belirtilen ö¤renim amaçlar›na
ulaﬂ›lmas›
Modül öncesi toplant›lar›n yeterlili¤i
Modül öncesi konuya hakimiyetin sa¤lanmas›
Genel olarak modülün yararl›l›¤›
Kurs sonu de¤erlendirme ve kapan›ﬂ
Modül baﬂ›nda gönüllük düzeyiniz
Modül sonunda gönüllük düzeyiniz
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Ö¤renci
Ortalama
Puan

E¤itici
Ortalama
Puan

4.2
—
—
—
3.9
2.4
3.6
3.9
4.4
4.6

4.2
4.5
3.8
4.4
4.2
4.2
4.2
4.2
—
—

3.8
3.8
3.8

4.3
3.8
4.1

—
—
—
3.0

4.7
3.1
4.2
4.4

3.5

3.6

3.6

3.6

3.9

4.0

4.3

4.3

3.8
3.9
3.8
4.0
4.0
4.3

3.7
3.5
3.1
4.6
4.3
4.6

3.3
3.8

4.2
4.2

—
—
3.5
—
—
—

3.6
3.3
3.8
4.5
3.3
3.3

¤i” baﬂl›kl› sunuma baz› bölümler eklenebilece¤i, “Berrak Bilir ne ödünç ald›? (Osteoartirit)” senaryosundan idrarla ilgili
bölümün ç›kar›larak inkontinansla ilgili yeni bir senaryo eklenebilece¤i belirtilmiﬂtir.
Ö¤renci ve e¤iticilerin ortak konulardaki ortalama puanlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, en fazla fark›n modül süresi (ö¤renciler: 2.4; e¤itmenler: 4.2 puan) ve film gösterimi (ö¤renciler:
3.0; e¤itmenler: 4.4 puan) ile ilgili de¤erlendirmelerde oldu¤u dikkati çekmiﬂtir (Tablo 2). Aç›k uçlu de¤erlendirmelerine bak›ld›¤›nda, ö¤rencilerin 52’sinin (%31.9) modül zamanlamas›n›n kötü oldu¤unu, 14’ünün (%8.5) zamanlaman›n kötü ve modül süresinin uzun oldu¤unu, 6’s›n›n (%3.6) ise modül süresinin uzun oldu¤unu belirttikleri görülmüﬂtür. E¤iticiler genel olarak modül süresi ile ilgili olumsuz görüﬂ bildirmemiﬂlerdir. Iris fimi ile ilgili aç›k uçlu geribildirimlere bak›ld›¤›nda 64 (%39.5) ö¤rencinin filmi be¤enmedi¤i belirlenmiﬂtir. E¤itmenlerin film ile ilgili aç›k uçlu geribildirimlerine bak›ld›¤›nda ise filmin modüle uygun ve iyi seçilmiﬂ
bir film oldu¤una dikkat çekildi¤i belirlenmiﬂtir.

TARTIﬁMA
rtan yaﬂam süresiyle birlikte hekimler daha fazla yaﬂl› bi-

Areyle karﬂ›laﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve buna paralel olarak geriatri e¤itiminin gerek mezuniyet öncesi gerekse de mezuniyet
sonras› programlara yerleﬂtirilmesi ihtiyac› do¤muﬂtur (11).
Yuste Vakf› Avrupa Akademisi-Çal›ﬂma Grubu’nun Avrupa
ülkelerinde geriatri e¤itimine duyulan ihtiyaç ile ilgili sonuç
bildirgesinin ikincisi 28 May›s 2004 tarihinde sunulmuﬂtur.
Bu bildirgenin mezuniyet öncesi dönemle ilgili bölümünde,
geriatri e¤itiminin müfredat›n bir parças› olmas› gerekti¤i,
e¤itimin preklinik y›llardan baﬂlay›p mezuniyete kadar devam etmesi gerekti¤i, her t›p fakültesinde geriatri bilim dal›n›n bulunmas› ve geriatri bilim dallar›n›n liderli¤inde ö¤rencilere geriatri e¤itimi verilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir (12).
Yurt d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda mezuniyet öncesi dönemde
verilen geriatri e¤itimlerinin ö¤rencilerin yaﬂl› bireylere yaklaﬂ›m ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar›n› olumlu yönde etkiledikleri belirtilmektedir (13-17).
Ülkemizde geriatri kavram›n›n ilk kez 1960’l› y›llara
uzand›¤›, bu y›llarda, Prof. Dr. ﬁefik Kayahan’›n sonradan
(1981 y›l›nda) “Geriatri Bilim Dal›” olarak adland›r›lacak
“Geriatri Seksiyonu”nu kurdu¤u görülmektedir (18). Geliﬂmekte olan birçok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de geriatri
bilim dallar› oluﬂturulmaya, bilim dal› olsun ya da olmas›n
geriatri e¤itimleri mezuniyet öncesi t›p e¤itimlerinde yer al-
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maya baﬂlam›ﬂt›r. Fakültemizde henüz geriatri bilim dal› bulunmamakla birlikte, yaklaﬂ›k üç y›l önce, fakülte dekanl›¤›n›n öncülü¤ünde toplanan 36 ö¤retim üyesi mezuniyet öncesi dönemde yaﬂl› bireylere yönelik e¤itim verilmesinin gereklili¤ine ve farkl› anabilim dallar›ndan oluﬂan multidisipliner
bir grubun oluﬂturulmas›na karar vermiﬂ ve gönüllü olarak seçilen 9 ö¤retim üyesi bu konu üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar›n sonucunda fakültemizde ilk kez beﬂ günü
kapsayan YBMYM uygulanm›ﬂt›r. Ülkemizde geriatri bilim
dal› bulunmayan fakültelerin mezuniyet öncesi geriatri e¤itimlerine bak›ld›¤›nda, 19 May›s Üniversitesi T›p Fakültesi’nde 3. s›n›f ö¤rencilerine “Yaﬂl› Blo¤u” uygulamas›n›n yap›ld›¤› görülmüﬂtür (19). Bu e¤itim 4 haftal›k bir süreyi kapsamakta, 15 ayr› anabilim dal›ndan ö¤retim görevlilerinin kat›ld›¤› multidisipliner bir komite taraf›ndan uygulanmaktad›r. “Yaﬂl› Blo¤u”: (1) Ürogenital sistem, göz, kulak burun
bo¤az hastal›klar›, akci¤er hastal›klar›, (2) kad›n do¤um hastal›klar›, kas iskelet sistemi, beslenme, (3) kardiovasküler sistem ve gastroenteroloji, (4) nefroloji ve nöroloji olmak üzere
senaryolu 4 probleme dayal› ö¤renim oturumu yan› s›ra genetik, endokrinoloji, immunoloji, halk sa¤l›¤›, etik, psikiyatri
ve farmakoloji konular›n› içeren dersler, yaﬂl› bireylerle görüﬂme teknikleri ve iletiﬂim becerilerini içermektedir. “Yaﬂl›
Blo¤u” uygulamas›, multidisipliner olmas›, 3. s›n›f ö¤rencilerine uygulanmas›, e¤itim sonunda s›nav yap›lmas› gibi pek
çok yönüyle bizim modülümüz ile örtüﬂmektedir. Ancak bizim uygulama süremiz daha k›sad›r ve bu k›sa sürede ö¤rencilerin birinci basamakta daha s›k karﬂ›laﬂabilecekleri temel
konular verilmiﬂtir. Farkl› olarak YBMYM’nde konuyla iliﬂkili olarak ö¤rencilere film (Iris) izlettirilmiﬂ ve ard›ndan film
tart›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. “Yaﬂl› Blo¤u” uygulamas›n›n sonunda
çoktan seçmeli yaz›l› s›nav ve yap›land›r›lm›ﬂ sözlü s›nav olmak üzere iki de¤erlendirme yap›larak ö¤rencilerin yeterlili¤i ölçülmüﬂtür. Yaz›l› s›navdan ö¤rencilerin % 97’si, sözlü s›navdan ise % 100’ü geçmiﬂtir. Bizim uygulamam›zda ise modül baﬂar›s›, modül sonunda yap›lan ve 80 üzerinden de¤erlendirilen çoktan seçmeli yaz›l› s›nav puan› yan› s›ra 20 puan
üzerinden de¤erlendirilen modül içi performans puan›n›n
toplam›ndan oluﬂmuﬂtur ve ö¤rencilerin tamam› baﬂar›l› olmuﬂtur. “Yaﬂl› Blo¤u? uygulamas›nda, ö¤renci ve e¤itmenlerden uygulamaya ait geribildirimler al›n›p al›nmad›¤›na
dair bir bilgiye rastlanmam›ﬂt›r.
Üniversitede uygulanan modülün geribildirimlerine bak›ld›¤›nda hem ö¤renci hem de e¤itmenlerin modülün yararl›l›¤› konusunda fikir birli¤i içinde olduklar› belirlenmiﬂ ancak modül zamanlamas› ve film hakk›nda ö¤renci ve e¤itmen
görüﬂleri aras›nda farkl›l›k oldu¤u görülmüﬂtür.

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2008; 11(1)

Modül zamanlamas› hakk›nda ö¤renci ve e¤itmen görüﬂleri aras›ndaki fark›n modülün ders y›l› sonunda yap›lm›ﬂ olmas›ndan kaynakland›¤› belirlenmiﬂtir Film hakk›nda ö¤renci ve e¤itmen görüﬂleri aras›ndaki fark›n ise, filmin biyografik ve dram türünde olmas›n›n getirdi¤i monotonluk, gruplar
aras›ndaki entelektüel düzey ve yaﬂ fark› gibi nedenlerden
kaynaklanabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Modülün e¤itim y›l› sonunda uygulanmas› ve bir ders kurulu yerine geçen bir s›navla de¤erlendirilmesi modül verimini ve memnuniyetini etkileyen en önemli iki faktör olarak belirlenmiﬂtir. Bu nedenle, modülün gelecek y›l bir ders kurulu
içerisine al›nmas›na ve modülün içerisinde yap›lacak de¤erlendirmelerle birlikte o ders kurulu sonunda yap›lan s›nav
içerisinde de¤erlendirilmesine karar verilmiﬂtir. Ayr›ca, makalemizin sonuçlar bölümünde aç›klad›¤›m›z geribildirimler
›ﬂ›¤›nda modül içeri¤inin tekrar gözden geçirilmesi, baz› sunumlar›n k›salt›lmas› baz›lar›na ise eklemeler yap›larak zenginleﬂtirilmesi düﬂünülmektedir.
Fakültemizde ilk kez uygulanan, dinamik ve sürekli geliﬂtirilebilir bir yap›ya sahip olan bu modülün, her y›l al›nacak
geribildirimler ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilmesinin yar›n›n hekimleri
olarak yetiﬂtirdi¤imiz ö¤rencilerimizin, yaﬂl› bireylere yaklaﬂ›mlar›n› olumlu yönde etkileyece¤i aç›kt›r.
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