CARE vaka sunumu yazarken bulunması gereken içerik listesi (2013)
Başlık
Başlık
Anahtar Kelimeler
Özet

Basamak Liste Basamağının Açıklaması
Hangi Sayfada
1
“Vaka sunumu” kelimeleri vakanın en ilgi çekici yönüyle beraber başlıkta yer almalıdır
____________
2
2 ila 5 anahtar kelimeyle bu vakanın önemli bileşenleri belirtilir
____________
3a
Giriş – Bu vakanın özel olmasının sebebi nedir? Tıbbi literatüre ne katmaktadır?
____________
3b
Hastanın esas belirtileri ve önemli klinik bulguları nelerdir
____________
3c
Esas tanılar, terapötik girişimler ve bunların sonlanımları
____________
3d
Sonuç – Bu vakadan çıkarılabilecek esas “dersler” nelerdir?
____________
Giriş
4
Uygun tıbbi literatüre atıfta bulunarak vakayla ilgili konunun kısaca anlatılması
____________
Hasta Bilgisi
5a
Demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, etnik köken, meslek vs gibi)
____________
5b
Hastanın esas belirtileri (ana şikayeti)
____________
5c
Ko-morbiditeler ve konuyla alakalı ise genetik bilgileri de içeren tıbbi, aile ve psikososyal özgeçmişi
____________
5d
Konuyla alakalı hastaya önceden yapılmış girişimler ve nasıl sonlandıkları
____________
Klinik Bulgular
6
Konuyla alakalı fizik muayene (FM) bulgularını tanımlayın
____________
Zaman Akışı
7
Tanılarınızı ve yaptığınız girişim/tedavilerinizi aşama aşama belirtin (Tablo veya resimlerle)
____________
Tanısal
8a
Tanısal yöntemleri (FM, laboratuvar, görüntüleme, anket gibi) belirtin
____________
Değerlendirme
8b
Tanısal zorlukları (finansal, lehçesel ya da kültürel) tanımlayın
____________
8c
Düşünülen diğer tanıları da içine katarak tanıya giden mantığı açıklayın
____________
8d
Uygunsa prognostik özelliklerden (kanserde evreleme gibi) bahsedin
____________
Terapötik Girişimler
9a
Yapılan girişim/tedavi çeşitlerini belirtin (farmakolojik, cerrahi, önleyici, özbakım vs)
____________
9b
Girişim/tedavinin nasıl yönetildiğini açıklayın (doz, süre, miktar vs)
____________
9c
Girişim/tedavi uygulamalarında yapılan değişiklikleri/farkları açıklayın (ve neden bu değişiklikleri yaptığınızı belirtin)
____________
Takip ve Sonuçlar
10a
Klinisyence (ve uygunsa) hastaca belirlenen/ifade edilen sonlanımları/sonuçları belirtin
____________
10b
Önemli takip testlerinin sonuçlarından bahsedin
____________
10c
Girişim/müdahale/tedavilere uyumu ve nasıl tolere edildiğini anlatın (ve bunları nasıl ölçtüğünüzü)
____________
10d
Beklenmeyen ya da advers olarak görülen olayları belirtin
____________
Tartışma
11a
Bu vakanın yönetimindeki kuvvetli yönleri ve sınırlılıkları ifade edin
____________
11b
Konuyla alakalı tıbbi literatürü tartışın
____________
11c
Sonuçlarınızın rasyonelini verin (olası başka sebepleri de tartışarak)
____________
11d
Bu vakadan esas çıkarılması gereken “dersleri” belirtin
____________
Hastanın bakış açısı
12
Hasta kendi bakış açısını ya da tecrübesini sizinle paylaştı mı? (Uygunsa belirtin)
____________
Bilgilendirilmiş Onam
13
Hasta bilgilendirilmiş onam formu ile onam verdi mi? İstendiğinde ekleyin.
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