IFMSA 62. MART GENEL KURULU 2013
PROJE SUNUMLARI & PROJE FUARI E-KİTAPÇIĞI
TurkMSIC SCOME ÖZEL TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
Bilindiği üzere IFMSA, 9-15 Mart 2013 te 62. Mart Genel Kurulunu AMSA ev sahipliğinde
Amerika Birleşik Devletleri’nde Baltimore’da yaptı. Her genel kurul olduğu gibi bu genel
kurulda da proje fuarı yapılmış ve IFMSA üyesi ülkelerden birçok proje alınmıştır. Bunların
bazıları “ Proje sunumu” olarak seçilmiş bir kısmı da “Proje Fuarı” nda sergilenmiştir. Bunun
ardından IFMSA Projeler Direktörlüğü, sergilenen projelerin hepsinin kısa tanımlarının yer
aldığı İngilizce bir “MM13 Project Presentation and Project Fair E-Booklet” hazırlayarak
IFMSA serverlarında paylaşmıştır. Türkiye “Organ Donation Awareness (Organ Bağışı)” ile bu
e-kitapçıkta yer almaktadır.
Kitapçığın İngilizce olmasından dolayı bazı tıp eğitimi gönüllülerinin ulaşımda zorluk
çekeceğini düşünerek, bu kitapçıkta yer alan 13 SCOME ve 5 SCOME ile ortak çalışma
gerektiren, alt komiteler arası projeyi Türkçe diline çevrilmiş haliyle size sunmaktan mutluluk
duyuyorum. Üyesi olduğumuz bu büyük tıp öğrencisi federasyonunda neler olup bittiğini
birinci elden takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. IFMSA Federasyonunun kurulma
amaçlarından biri, karşılıklı bilgi alış verişi ve ortak çalışmadır. Bu proje kitapçığı buna destek
olmak için tasarlanmıştır. IFMSA Proje Direktörlüğü’ne ve İngilizce e-kitapçık için uğraşan
herkese teşekkür ederim. Buradaki proje fikirlerinin yerel etkinliklerinizde size mümkün
olduğunca yeni ufuklar açması dileğiyle. Herkese iyi okumalar dilerim.
Çeviren Notu: Proje isimleri mümkün olduğunca Türkçeleştirilmiştir. Özel isimler
konusunda açıklama verilmiş olup, proje tanımları benim tarafından anlaşılır, okuyucuyu
sıkmayacak bir şekilde sadeleştirilmiştir. Projelerin “Uluslararası” özelliğini göz önüne alarak
sadece NMO ismini yazdım, projeler yöneticilerine aittir. Tüm İngilizce Kelimeler Mavi ile
yazılmış, Türkçesi yanında verilmiştir.
Çağrı Orkun KILIÇ
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı Üyesi ’12-‘13
Marmara Yerel Kurulu
Çeviriler veya projeler ile alakalı her türlü soru ve öneriler:
E-mail: gen_eng_orkun@windowslive.com

TurkMSIC Tıp Eğitimi Alt Komitesi
Mayıs 2013

PROJE SUNUMLARI
Çoklu Alt Komiteler:
Second National Student Academy of Surgery ( İkinci Ulusal Öğrenci Cerrahi
Akademisi)
SCOME:
Hello Clinic (Merhaba Klinik)
The Companion (Yoldaş)
*Integrating Global Health Curriculum (Küresel Sağlık Müfredatının Bütünleştirilmesi)
PROJE FUARI
Çoklu Alt Komiteler:
A Closer Medicine (Daha Yakın Tıp)
CEMEF (Short Medical Clerkships on Vacations) (Tatilde Kısa Tıbbi Stajlar)
Chiron Project (Chiron Projesi)
Global Medicine (Küresel Tıp)
SCOME:
Breaking The Silence (Sessizliği Kırmak)
Dying a Human Thing (Ölüm: İnsancıl bir şey)
Good Medical Practice (İyi Tıp)
Cardiovascular Health: Make Every Heart Beat Count (Kardiyovasküler Sağlık: Her Kalp
Atışını Say)
MediCafe (MediKafe)
*Medical Education w/o Pharmaceutical Advertising (Ezca Şirketleri Reklamı
Olmaksızın Tıp Eğitimi)
MediCinema (MediSinema)
*MedTwin (Medİkiz)
Sinapse (Sinaps)
Smile Orchestra (Gülme Orkestrası)

*-Daha fazla bilgi için sonda yer alan Diğer Projeler kısmını inceleyiniz.

PROJE SUNUMLARI
ÇOKLU ALT KOMİTELER
Second National Student Academy of Surgery
İkinci Ulusal Öğrenci Cerrahi Akademisi
AMSB-Bulgaristan
Bu proje basit cerrahi yetenekleri geliştirilmesini amaçlıyor. Bulgaristan’da 70 kadar 3. Sınıf tıp
öğrencisi katılım göstermiştir. Teorik dersler ve pratik uygulamalar art arda yapılmıştır. Özel
olarak düğümleme, dikme, karaciğer rezeksiyonu(parça alma), pansuman, bağırsak ve
vasküler anastomozlar (damarlar arası bağlantılar) üzerinde durulmuştur. 3 gün sürmüştür.
SCOME
Hello Clinic
Merhaba Klinik
IFMSA-Çin
Merhaba Klinik, preklinik öğrenciler için tasarlanmış bir programdır. Proje 6 aşamada
gerçekleşmektedir. Aktivitelerin sıraları, klinik çalışmaya hiç başlamamış öğrencilerin,
doktorların klinik işlerini sezgisel olarak anlamalarını geliştirmek ve temel bir öğrenme, bir
heyecan uyandırma amacıyla planlanmıştır.
- Klinik Tıbbı öğrenmek
- Hastaneyi bilmek (Klinikte bir gün)
- Acil Serviste Gönüllülük
- Vizitlere katılmak – erken hasta teması
- Hastaneye gitmek – hastane stajı
- Departmana Gitmek – stajyerler gölgesinde
- Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Stajı
NOT: Çin’de Tıp 8 senedir ve bunun 4 senesi prekliniktir.
The Companion
Yoldaş
CFMS-Kanada
Yoldaş, Toronto Üniversitesindeki tüm “undergraduate”(mezuniyet öncesi) tıp eğitimi
müfredatını kapsayan bir tıbbi insancıllık (humanities) projesidir. Örnek olarak, birinci sınıflar
kardiyovasküler fizyoloji üzerine olan derslerini şair Margaret Atwood’un “The Woman Who
Could Not Live with her Faulty Heart”(Sorunlu kalbiyle yaşayamayan kadın) şiiri ile beraber
işlemektedirler. Öğrenciler her hafta sağlığın farklı elementlerinden onlara farklı bakış açıları
kazandıracak materyallerle eğitimlerini desteklemededirler. Hastaların, doktorların ses

kayıtları tıp eğitimi tecrübesini geliştirmekte ve insancıl yaklaşımı tıbbın içinde geleneksel
görüşü geliştirecek şekilde entegre etmektedir.
PROJE FUARI
ÇOKLU ALT KOMİTELER
A Closer Medicine
Daha Yakın Bir Tıp
PorMSIC-Portekiz
Projenin ana amacı, gelecekteki doktorların insancıl hislerinin kaybolmamasını sağlamak,
kalıcı gelişimi sağlık alanından desteklemek ve yüzlerce insanın hayat kalitesini yükseltmektir.
Bunun için öncede seçilmiş, iyi eğitilmiş ve dinamik 6 tıp öğrencisi Mozambik’te 80 aileye bir
ay boyunca sağlık alışkanlıklarının edinilmesinde ve hastalıktan korunma konusunda destek
olacaktır. Seçilen gönüllüler ise kendi teknik sağlık yeteneklerini ve bilgilerini geliştirecek, yeni
gerçekler ve yeni hayatlar ile karşılaşacaktır.
NOT: Amaç olarak Bir nevi Uluslararası sağlık turnesidir.
CEMEF - Short Medical Clerkships on Vacations
Tatilde Kısa Tıbbi Stajlar
PorMSIC-Portekiz
Bu proje öğrencilere yaz tatillerinde Portekiz hastanelerinde ve birinci basamak sağlık
hizmetinde stajlar sağlayarak onların tıbbi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.
Nasıl organize edilir? İlk adım birçok hastane ve sağlık merkezi ile bağlantı kurmaktan geçer.
Bu liste belirlendikten sonra başvuran öğrenciler, daha önceden belirlenen kriterlere göre
seçilmektedir.
Chiron Project
Chiron* Projesi
HelMSIC-Yunanistan
“Chiron” tıp öğrencilerinin şanssız sosyal kitlelerin yaşadığı sağlık sorunlar üzerine eğilmesini
sağlayan bir projedir. Tıp öğrencilerin “Medecins du Monde (MdM)” kliniklerinde 2 hafta staj
yapması sağlanır. Stajları süresinde öğrenciler, gönüllü doktorların yanında gelen hastaların
çoğunu oluşturan özel sosyal gruplarla iletişim kurma ve hasta muayene becerilerini
geliştirmektedirler. Başlamadan önce öğrenciler, kendilerini staja hazırlayacak bir seminer
alırlar. Burada hastalara insani yönden nasıl yaklaşacaklarını teorik ve pratik yönden
öğrenirler. Stajını bitiren öğrenciye sertifika verilir.
NOT: Chiron Yunan mitolojisi’nde yarı insan, yarı at olan ve tıbbı keşfeden varlıktır. Tıbbi
bilgisiyle ünlüdür ve Herakles’in eğiticisidir.

Global Medicine
Küresel Tıp
IFMSA-NL-Hollanda
“Global Medicine” küresel sağlık sorunlarına ve buna karşı küresel iş birliğine değinen bir
dergidir. Dünyadan sağlık ve küresel tıp konusunda makaleler yayınlanır. Tüm dünyaya açıktır.
Dergi Web Sitesi: http://globalmedicine.nl/ (İngilizce)
SCOME
Breaking The Silence
Sessizliği Kırmak
HelMSIC-Yunanistan
Sessizliği Kırmak, tıp öğrencilerine temel işaret dilini öğreterek, beli bir derecede duyma kaybı
yaşayan veya tamamen duyamayan hastalardan basit tıbbi hikâye alabilmelerini sağlamayı
amaçlayan bir projedir. Çoğu yerelde max.25 öğrenciyle 20-40 saat + pratik şeklinde ve
öğretmenler sağır derneklerinden alınarak proje yapılmaktadır. Amaçlar arasına:
1) Öğrencilere temel işaret dilini öğretmek ve bununla hasta hikâyesi almalarını sağlamak
2) Öğrencilerin duyma kaybı yaşayan insanların günlük sağlık sisteminde karşılaştıkları
sorunlarla empati yapmasını sağlamak.
3) İşaret dilinin fakültelerde ders olarak okutulması konusunda kampanya yürütmek.
NOT: TurkMSIC üyesi bazı tıp fakültelerinde bu sene, işaret dili dersleri yapılmıştır. Bu dersler
1-2 saat sürmekte olan, ilgiyi arttırıcı bazı çalışmalardır. Daha uzun süreli bir kurs katılımın
olacağı yerellerde yapılabilir.
Dying a Human Thing
Ölüm: İnsancıl bir şey
IFMSA-Polonya
6 ülkede yapılan bir projedir. Bu projenin amacı tıp öğrencilerine, terminal hastalar, onların
aileleri ile iletişim yollarını ve ölümcül hastalık teşhislerini söyleme yolunu öğretmeyi amaçlar.
Çalıştaylar en iyi öğrenim yolu olarak seçilmiştir. Böyle öğrenciler soru da sorabilmektedir.
Özellikle onkologlar ve geriatri doktorları, psikiyatristler ve hatta din adamları eğitici olarak
seçilmiştir.
NOT: Yerellerde ilgi çekebilecek bir proje.

Good Medical Practice
İyi Tıbbi Uygulama
IFMSA-Mısır
Proje tıp etiği eğitiminin önemini canlandırmayı hedeflemektedir. Bunu da tıp öğrencilerini
“İyi Tıbbi Uygulamaların” tüm bileşenleri hakkında bilgilendirerek ve onları bunun tıp
müfredatına entegrasyonunda aktif savunuculuk yaptırarak sağlamaktadır.
Cardiovascular Health: Make Every Heart Beat Count
Kardiyovasküler Sağlık: Her Kalp Atışını Say
IFMSA-Dominik Cumhuriyeti
Dominik Cumhuriyetindeki 5 tıp fakültesinden 60 tıp öğrencisi, iki haftayı kardiyovasküler
sağlık ve sağlıklı yaşam koşulları konusunda 5,500 den fazla vatandaşın eğitildiği ulusal bir
sağlık kampanyasına dönüştürmüşlerdir. Dominik Cumhuriyeti SCOME takımı, bu haftalar için,
üniversiteler ve yerel yönetimlerle çalışarak uygun fiyatlı sağlık aktiviteleri organize etmiştir.
Üniversitelerde ise öğrenciler poster sunumları yapmış, broşür dağıtmıştır. Bunun yanında
seminerler organize edilmiştir. Etkinlikte sosyal medya da kullanılmıştır.
NOT: Bizde SCOPH desteğiyle “Kalbin Senin Elinde” şeklinde yapılan etkinlik burada SCOME
alt komitesi tarafından yapılmıştır.
MediCafe
MediKafe
IFMSA-Çek Cumhuriyeti
Medikafe projesinde her hafta bir uzman davet ederek ilgi çekici veya henüz üzerinde bir
anlaşmaya varılamamış bir konu hakkında öğrencilerin o uzmanla herhangi bir kafede
toplanarak, o konuyu tartışması sağlanmaktadır. Toplantılar herhangi bir yerel kafede
yapılmaktadır. Öğrenciler dinleyip soru sorabilirken, bir şeyler içebilir veya yiyebilirler.
NOT: Burada kişisel bir parantez açma gereği hissediyorum. Bu proje EMSA’nın “Secret
Science Club” projesiyle tamamen aynıdır. Etkinliği Yapacak yerellerimiz, varsa
üniversitelerindeki bu oluşumla iletişim içinde bulunması önerilir. IFMSA-Çek cumhuriyetinin
etkinlik tanımında yazdığı “unified its manual, logo and marketing” ibaresi bu nedenle
çeviride çıkartılmıştır. Tabi projelerde telif hakkı denen bir şey olmadığından, her zaman tıp
öğrencilerinin yararı birinci amaç olarak gözetilmelidir. Bu bakımdan TurkMSIC içinde de
bence kapsamı olması gereken bir projedir.

MediCinema
MediSinema
IFMSA-Polonya
Medisinema eğitimi eğlenceyle buluşturan bir projedir. Tıp öğrencileri bedava film
gösterimlerine katılmakta ve filmin ardından davet edilen bir uzmanla filmdeki tıbbi problemi
tartışabilmelidir. Seçilen filmler tıbbi bir problem ile bağlantılıdır. Mesela “Beautiful Mind”, “
My Sister’s Keeper” gibi. Tabii ki proje ulusal kanun ve telif haklarına saygı göstermelidir.
Sinapse
Sinaps
IFMSA-Brezilya
“Journal Sinapse” bilgi hakkında bir projedir. Tıp Eğitiminin akademik sonuçlarını akademik
topluluklarla paylaşmak üzerine kuruludur. Proje Nisan 2011’de IFMSA-Brezilya destekleriyle
başlamıştır. İçinde haberler de bulunmaktadır.
Websitesi: https://docs.google.com/file/d/0B2d3tZWPDix5WjQ3bHE5ZDdtdDg/edit
(Portekizce)
Smile Orchestra
Gülme Orkestrası
KMSA- Güney Kore
“Gülüş Orkestrası”,“Gülüş Projesi”ni oluşturan projelerden birisidir. Bu proje psikolojik
nedenlerden dolayı müziğe ihtiyaç duyan veya müzik öğreniminde zorluk çeken çocuklara
yardım etmeyi isteyen tıp öğrencileri tarafından yapılır. Proje Kore doktorlarının toplumdaki
yüzünü geliştirmek için de yapılıyor. Toplumda Kore doktorları bencil ve para delisi olarak
düşünülmektedir. Bunun için toplumsal yardım alma şansı düşüktür. Tıp öğrencilerinden bir
koro yapmak ve bununla konser vermek, sadece bağış toplamak için değil, doktorların
toplumdaki görünüşünü değiştirmeyi de sağlar. Kore’de çoğu tıp fakültesinde en az 1 koro
bulunduğu için, bu proje çok yararlı olmuştur. Diğer ülkeler içinse, toplum desteği alınması
gereklidir.

DİĞER PROJELER
* Integrating Global Health Curriculum
Küresel Sağlık Müfredatının Bütünleştirilmesi
CFMS-Canada
Bu proje tanımında yapılış yolu yazılmadığı için, ülke çapında bir proje olduğu için
çevirilmemiştir.
*Medical Education w/o Pharmaceutical Advertising
Ezca Şirketleri Reklamı Olmaksızın Tıp Eğitimi
TaMSA-Tataristan
Bu proje yerel bir soruna odaklanmıştır ve bu sorunun ülkemizde büyük bir problem
yaratmadığı göz önüne alınarak çevirilmemiştir.
*MedTwin
Medİkiz
CFMS-Canada
Sadece Ulusal bağlantılı bir proje olduğu için, detayları verilmediği için çevirilmemiştir.

