
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 

ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 

aşağıda bulunmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

ACİL TIP 

1993 yılından beri Türkiye’de Tıpta Uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Acil tıp, geniş bir yelpazede bilgi ve beceri gerektiren, her yaş 

grubunu kapsayan, tanısı konulmamış fiziksel ve davranışsal bozuklukları da içeren, tüm akut-acil hastalık ve yaralanmaların tanı ve yönetimine 

dayanan tıbbi uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanında diğer branşlardan farklı olarak zaman kritiktir, multidisiplinerdir. Ayrıca hastanede acil tıp 

sistemlerinin ilişkilerini geliştirme çalışmaları yanı sıra hastane öncesi bazı hizmetlerde de görev alır. Afet organizasyonlarında yer alır. 

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

Acil Tıp eğitim müfredatının amacı, eğitim sürecinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve bu eğitim süreci sonucunda Acil Tıp Kliniğini 

yönetebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Acil Tıp Uzmanlık Eğitimin ulusal standardizasyonunu amaçlar.  

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Bu eğitim programı TC. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 

oluşturduğu, Acil Tıp komisyonu tarafından hazırlanmıştır.  
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c. Müfredat Haritası 

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Sınavında Acil Tıp Uzmanlık alanının tercih edilmesi ve kazanılması ile başlar. İvedi ve acil dahili, 

cerrahi ve travma alanlarında çocuk ve erişkin hastaların temel ve ileri resüsitasyonu, yönetimini, tanı ve tedavisini sağlar. 

Uzmanlık eğitim süresinin minimum 3 yılı acil serviste geçmelidir. 
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Pratisyen 

Hekim 

TUS 

sonrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Uzmanlık Dalları 

TUS sonrası 

Acil Serviste minimum 

3 yıl 

ROTASYONLAR 

- Anestezi 

- Kardiyoloji 

- Dahiliye 

- G. Cerrahi 

- Nöroloji 

- Çocuk Acil 

- Radyoloji 

- Yoğun Bakım 

Acil Tıp Uzmanlığı 

48-60 aylık eğitim 

programı 
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Acil Tıp Eğitiminin Ana Hatları: 

C1: Acil Tıp Uzmanlık Eğitimindeki asistanlar ilk iki yılda temel yaşam desteği, ileri kardiyak ve travma yaşam desteği, triyaj uygulamaları, 

tıbbi dökümentasyonlar, ilk değerlendirme ve hayatı tehdit eden durumların stabilizasyonunun sağlanması ile ilgili eğitim alır. Tıbbi 

hikayeye odaklanma, klinik karar verme becerilerini geliştirme, ikincil değerlendirme ve hızlı klinik yönetimi geliştirmekten 

sorumludurlar. 

C2: Eğitiminin son iki yılında; spesifik hastalıkların acil yönetimi, kritik hasta yönetimi ve hasta başı karar verme becerilerinin 

geliştirilmesi, invaziv girişimlerin uygulanması, acil servis yönetim becerileri, acil servis ve öncesi organizasyonlarının yönetimi, acil 

serviste görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, tıbbi araştırma becerilerinin, etik ve yasal konular ile ilgili bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesi. Zaman ve kriz yönetimi konularında yeterlilik kazanmak. 

C3:    

 Hasta bakımı 

 Medikal bilgi 

 İletişim, iş birliği becerileri 

 Profesyonelizm, etik ve legal konular 

 Organizasyon planlama ve servis yönetim becerileri 

 Eğitim ve araştırma  
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Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Tıpta Uzmanlık Sınavında Acil Tıp Uzmanlık alanının kazanılması 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Acil Servislerin dinamik ve aşırı stresli ortamında çalışmaya engel oluşturacak fiziksel ve psikolojik rahatsızlığı olmaması 

 

d. Asistanlık Süresi 

Minimum 4 yıl olmak üzere, gerekli görüldüğü hallerde 5 yıla kadar uzatılabilir. 

e. Yan Dallar 

Çocuk Acil Tıp, Toksikoloji, Afet organizasyonu, Yoğun Bakım, Acil Görüntüleme,  

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Acil Tıp, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/17 9/59



 

9 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

- Teorik dersler: Haftalık minimum 6 saat çekirdek müfredata parelel olarak planlanır. 

- Pratik uygulama: Eğitim materyalleri üzerinde (maketler,..) girişim becerilerinin geliştirilmesi 

- Mortalite saati: Haftalık minimum 1 saat interaktif olarak düzenlenir. 

- Makale saati: Haftalık minimum 1 saat güncel literatür takip edilir. 

- Vaka saati: Haftalık minimum 1 saat interaktif olarak düzenlenir. 

- Hastabaşı eğitim vizitleri: Eğitim sorumlusu tarafından haftada minimum 2 kere eğitim vizitleri 

- Kişisel eğitim ve gelişim: Zaman, kriz yönetimi gibi acil servis için kritik konularda yılda minimum 2 kez paneller şeklinde organize 

edilir. 

- Bilimsel araştırma metodolojisi: İstatistik, bilimsel makale yazımı, değerlendirilmesi, araştırma planlama konularında yılda minimum 

1 kere kurs şeklinde organize edilir. Tıpta uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi sürecinde en az 1 orijinal makale yayınında yer 

almalıdır. 

- Sivil Toplum Örgütleri Eğitim programları: Kurs, Panel, Sempozyum, Kongre katılımları Uzmanlık eğitimi sürecinde yıllara göre 

düzenlenir. Eğitimini tamamladığında en az 1 sempozyum ve 1 Ulusal Kongreye katılmış olmalıdır. 
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6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Acil Tıp eğiticisinin nitelikleri başlıca şunlardır 

 Örnek insan, rol model: Akıllı, bilgili, klinik anlamda usta, iyi 

bir hasta-doktor iletişimi sergileyen iyi bir model olarak 

algılanmalıdır.  

 Klinik danışman 

 Öğretici lider 

 Destekleyici kişi: Asistan ya da öğrenciye destek olduğunu 

gösterir. 

 Etkili danışman 

 Dinamik eğitici 

İyi bir acil tıp eğiticisi cana yakındır, ilgi gösterir, yardımseverdir, 

öğretmeye karşı pozitif bir tutum gösterir, öğrenmeyi kolaylaştıran 

bir eğitim ortamı sağlar. Aynı zamanda aktif katılımı sağlar, hasta 

bakımına asistanları dahil eder, yönlendirme ve danışmanlık sağlar, 
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yapıcı geribildirim verir. İyi bir acil tıp eğiticisi, öğretmekten 

gerçekten hoşlanan, espri anlayışına sahip, kendi bilgisinin sınırları 

hakkında açık bir fikre sahip olan kişidir. Ayrıca öğrenenlerin 

sınırlarına da negatif olmaksızın saygılı olmak, müfredata oldukça iyi 

bir şekilde aşina olmakta özelliklerindendir. 

Acil tıp eğiticisinin nicelikleri: Beş ve üzeri asistana 1 eğitimci  

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

Solunum ile ilgili malzemeler,  

- Oksijen tedavisi için gerekli olan nazal kanül, yüz maskesi 

ve seyyar oksijen tüpleri,  

- Pulse oksimetre,  

- Göğüs tüpü malzemeleri ve aletleri,  

- Transport Ventilatör,  

- Alternatif havayolu malzemeleri.(Combitube, LMA) 

- Nabız pulse oksimetre, 

- Endotrakeal tüpler (Çocuk ve erişkin) 

- Manuel ya da duvara monte tansiyon aletleri 

- Steteskop,  

- Portable veya sabit oksijen 

- Trakeostomi seti ve malzemeleri,  

- Krikotirotomi seti ve malzemeleri  

- Acil torakotomi seti ve aletleri  

- End tidal CO2 monitorü  
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- Fiberoptik laringoskop,  

- Nebülizatör,  

- Peak flow metre BİPAB/CPAP ventilasyon sistemi 

Dolaşım ile ilgili malzemeler 

- Monitör ,  

- 12 deriasyon EKG 

- Noninvazif otomatik kan basıncı monitörleri, 

- İnfüzyon pompaları veya ayarlı ilaç infüzyon setleri,  

- Kan ve sıvı ısıtıcı cihaz,  

- Pediyatrik kaşıkları da olan monitor/defibrilatör 

- Geçici eksternal pacemakerlar  

- Santral venöz (CV) kateterleri ve takmak için gerekli olan 

malzemeler ve monitör   

- Perikardiyosentez seti ve malzemeleri  

- İntraosseöz iğneler (çocuk ve erişkin boylarda)  

- Transvenöz ve trans torasik pacemaker 

Görüntüleme 

Acil servis içerisinde; 

- Röntgen cihazı ve ekipmanları, 

- Ultrasonografi,  Vasküler doppler,  

- EKO,  

- Bilgisayarlı Tomografi (Hastane içerisinde olması 

yeterlidir)  
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- Negatoskop ve sarı ışık kaynağı,  

 

 

Travma ve Diğer Resüsitasyon Girişimleri İçin 

- Boyunluklar (Erişkin ve çocuk) 

- Travma tahtası  

- Yenidoğan resusitasyonu için radyan 

ısıtıcılar  

- Peritoneal lavaj seti 

- Nozogastrik sondalar,  

- Gastrik lavaj aletleri ve geniş lümenli 

tüpler,  

- Glukometre, 

- Sütür ve küçük cerrahi müdahale setleri,  

 

Korunma malzemeleri 

 

- Enfekte atıkların toplanabileceği çöp 

tenekeleri,  

- Kesici aletlerin atılacağı kutular,  

- Kan ve hava yolu ile bulaşan 

hastalıklardan korunabilmek için gerekli 

olan maske, elbise, eldiven gibi kişisel 
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korunma malzemeleri,  

 

DİĞER MALZEMELER 

 

- Uygun sedyeler, tekerlekli sandalyeler, 

- Taşınabilir veya duvara monte otoskop 

ve oftalmoskoplar,  

- Buzdolabı  

- Tedavi protokolünü içeren hasta 

kartları,  

- Hasta kayıt ekipmanları,  

- Boy ve kilo ölçme aletleri,  

- Acil KBB seti 

- Acil Ortopedi malzemeleri (Alçı ve atel, 

bandaj, .) 

- Jinekolojik aciller için hazırlanmış setler 

- Ürolojik aciller için set 

- Göz acilleri için (Tonometre 

Biyomikroskop – Slitlamp,  Işık 

mikroskobu ) 

- Ambulanslar ile haberleşebilmek için 

gerekli olan komünikasyon sistemi,  

- Lomber ponksiyon seti ile malzemeleri,  
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- Hastalar için hemşire çağırma sistemi 

(tercihli)  

- Hipotermi termometreleri Hastayı ısıtan 

veya serinleten battaniyeler  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Acil servisin Fiziki Özellikleri 

 

- Yatak sayısı minimum 12-20 adet  

- Muayene alanları 

                           *Resüsitasyon odası 

                           *Müşahede odası, 

                          *Triyaj  

                         *Primer tedavi birimi,  

    *Görüntüleme Ünitesi 

   *Dekontaminasyon Odası,                                                                                    

- Eğitim ve tedavi hizmetleri için yeterli 
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alanların olması  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

Eğitim için gerekli hasta sayısı ve niteliğinin eğitime elverişli olması 

Eğitim ile ilgili gerekli alanların, projeksiyon, maket (CPR, havayolu) 

ve eğitim materyallerinin tedarik edilmesi 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: Yılda iki teorik sınav yapılması, gerekirse sözlü geribildirimlerle desteklenmesi 

ii. Karne:  Dört yıl boyunca yapılması gereken bütün girişimleri ve rotasyon hedeflerini değerlendiren ayrıntılı 

dökümentasyon 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Sınav sonuçları, yapılan girişimler, eğitim çalışmaları, araştırmalar, hasta başı performansa ve karnedeki ölçütlere göre 

değerlendirme yapılır. 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri: Eğitim programı, eğitici nitelikleri, eğitim koşulları hakkında geri bildirimler 6 ayda bir değerlendirilir. 

Eğitimin Standardizasyonu: Yazılan bu çekirdek müfredat program kapsamında Acil Tıp Eğitimi süreçinde standardizasyon 

sağlanmalıdır. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik Uygulamalar/görevler
Araştırma ve Akademik Uygulamalar/ Görevler
Eğitim ve Danışmanlık Uygulamalar/ Görevler
Yönetsel Uygulamalar/Görevler
Girişimsel olmayan tanı ve Tedavi Uygulamaları Yetişkin ve Çocuklarda Kardiyovasküler Aciller

Noninvaziv myokardiyal görüntüleme PA Akciğer grafisi değerlendirme
Toraks Bilgisayarlı Tomografi endikasyonları ve 
değerlendirilmesi
Kardiyak MRI endikasyonları
Ekokardiyografi
Nükleer tıp tetkikleri (Myokard perfüzyon 
sintigrafisi) endikasyonları

Senkop
Senkop etiyolojisinde kardiyojenik faktörleri 
tanımak
Kardiyak kökenli senkoplarda tanı ve tedavi 
uygulamaları

Şok Kardiyojenik şok tanısı koymak
Kardiyojenik şok tedavi yönetimi
Entübasyon, noninvaziv-invaziv mekanik 
ventilasyon endikasyonları ve uygulaması

Hedef organ hasarı belirlenmesi
IV antihipertansiflerin kullanımı

İnflamatuar ve İnfeksiyöz kardiyak bozukluklar Endokarditler
Myokarditler
Perikarditler

Travmatik yaralanmalar
Kardiyak hasar oluşturabilecek travma 
mekanizmalarını bilmek
EKG-Laboratuar, Radyolojinin etkin kullanımı
Tedavi yönetimi (Cerrahi tedavi endikasyonları)

EKG de ritim tanıyabilme
Stabil- unstabil hasta ayırımı
Tedavi yönetimi
Transkutanöz pace maker endikasyonlarını bilme 
ve uygulama
Kongenital kalp hastalıkları Unstabil kongenital kalp hastalıkları Fallot tetralojisi

Büyük damarların transpozisyonu
Sol ventrikül çıkış obstrüksiyon sendromu

Stabil kongenital kalp hastalıkları Trunkus arteriozus
VSD
Aort karktasyonu
ASD
Kongenital aort stenozu

Tedavi yönetimi

Kardiyoversiyon endikasyonlarını bilme ve 
uygulama
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
EKG de ritim tanıyabilme
Stabil- unstabil hasta ayırımı

Tedavi yönetimi
Defibrilasyon endikasyonlarını bilme ve 
uygulama
EKG de ritim tanıyabilme
Aritmiler Taşiaritmiler Supraventriküler

Kavşak ritimleri (Junctional)
Ventriküler taşiaritmiler

Bradiaritmiler Sinüs bradikardisi
AV Blok (I.-II.-III. derece blok)
Sinüs arresti
Asistoli
Nabızsız elektriksel aktivite

Supraventriküler taşikardiler
Paroksismal supraventriküler taşikardi
Metabolik KMP (Kazanılmış)
Atrial fibrilasyon
Atrial flatter
Multifokal atrial taşikardi
Junctional ritimler
Escape ritim
Akselere ritim
Venriküler Prematüre kontraksiyonlar
Ventriküler Taşikardi (Nabızlı-nabızsız)
Ventriküler fibrilasyon
Junctional prematüre kontraksiyonlar
EKG de Supravenriküler taşikardileri 
tanıyabilme

Derin ven trombozu
Pulmonertromboemboli
Pulmoner hipertansiyon
Anevrizma-rüptür risk değerlendirmesi

Anevrizma-rüptür tanısı koymak (laboratuar ve 
radyolojinin etkin kullanımı)
Tedavi yönetimi
Hipertansif acillerin sınıflandirilması
Çok acil HT (Emergency)
Acil HT (Urgency)
Acil olmayan HT
Anevrizma-rüptür tanısı koymak (laboratuar ve 
radyolojinin etkin kullanımı)
Tedavi yönetimi
Hipertansiyon acil tanı ve tedavi yaklaşımlarını 
bilmek
Tedavi yönetimi
Tanı-Tedavi yönetimi
Kontraktilite bozuklukları, pompa yetersizliği Kardiyomiyopatiler Dilate KMP (idiopatik)

Hipertrofik KMP (idiopatik)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Restriktif KMP (idiopatik)
Toksik KMP(Kazanılmış)
Metabolik KMP (Kazanılmış)

Akut pulmoner ödem Etiyolojiyi tanımak
Tanı koymak
Ayırıcı tanı yapmak
Tedavi yönetimi
Entübasyon- Noninvaziv ve invaziv mekanik 
ventilasyon endikasyonu koyma ve uygulama)

Konjestif Kalp Yetmezliği Sağ-sol kalp yetmezliği ayırımı yapmak
Tedavi yönetimi

Kardiyak Tamponad İnvaziv girişim endikasyonu koyma ve uygulama
Valvüler Aciller Mitral darlık

Mitral yetmezlik
Mitral valv prolapsusu
Aort darlığı
Aort yetmezliği
İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz
Sağ taraf kapak hastalıkları

Akut pulmoner ödem

Hipertrofik KMP (idiopatik)
Restriktif KMP (idiopatik)
Akut Koroner Sendromlar ST-elevasyonlu Myokard enfaktüsü ST elevasyonlu MI tanısı koymak

ST elevasyonlu MI ayırıcı tanısı yapabilmek
ST elevasyonlu MI Laboratuar tetkiklerini uygun 
ve etkin kullanmak
ST elevasyonlu MI tedavi yönetimi
Trombolitik tedavi endikasyonları-
kontrendikasyyonları

Ani kardiyak ölüm
Ani kardiyak ölüm açısından risk 
değerlendirmesi
Tedavi yönetimi (CPR yönetimi)

Non-ST elevasyonlu Myokard Enfaktüsü Non ST elevasyonlu MI tanısı koymak

Non ST elevasyonlu MI ayırıcı tanısı yapabilmek
Non ST elevasyonlu MI Laboratuar tetkiklerini 
uygun ve etkin kullanmak
Non ST elevasyonlu MI tedavi yönetimi

Stabil angina pektoris Stabil AP tanısını koymak
Stabil AP tedavi yönetimi

Unstabil angina pektoris Unstabil Ap tanısı koymak
Unstabil AP ayırıcı tanısı yapabilmek
Unstabil AP te Laboratuar tetkiklerini uygun ve 
etkin kullanmak
Unstabil AP tedavi yönetimi

Unstabil angina pektoris

ST-elevasyonlu Myokard enfaktüsü
Ani kardiyak ölüm
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Stabil AP tanısını koymak
Stabil AP tedavi yönetimi
Vasküler ve tromboembolik bozukluklar Derin ven trombozu Risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Tanı-Tedavi yönetimi
Aort diseksiyonu/anevrizma Torasik aort anevrizması- rüptürü

Abdominal aort anevrizması- rüptürü
Pulmonertromboemboli PTE risk değerlendirmesi yapabilme

PTE tanısı koymak (laboratuar ve radyolojinin 
etkin kullanımı)
Tedavi yönetimi

Hipertansif aciller Hipertansif acillerin sınıflandirilması
Pulmoner hipertansiyon Tanı-Tedavi yönetimi

Abdominal aort anevrizması
Torasik aort anevrizması
Risk faktörlerini değerlendirmek
Tanı koymak (Laboratuar ve radyolojinin uygun-
etkin kullanımı)
Tedavi yönetimi

Yetişkin ve Çocuklarda Dermatolojik Aciller Dermatozların Yönetimini yapar Dermatozların tanısını koyar.
Dermatozların semptom ve bulgularını 
özellikleri ile açıklar.

Dermatozların tedavisini yapar . Medikal tedavisini yapar

Komplikasyonları tanımlar ve yönetir
Komplikasyonları bilir ve tedavi yöntemlerini 
açıklar.

İnfeksiyöz Hastalıklar İnfeksiyon hastalıkları tanısını koyar. semptom ve bulgularını özellikleri ile açıklar.
İnfeksiyöz Hastalıkları Tedavisini yapar. Medikal tedavisini yapar
İnfeksiyöz Hastalıklar komplikasyonlarını 
yönetir

Komplikasyonları bilir ve tedavi yöntemlerini 
açıklar.

İnflamatuar hastalıklar Ürtiker
Anaflaktik şok
Toksik epidermal nekrozis
İlaç eripsiyonu
Steven Johnson sendromu
Eritema multiforme

Erizipel
Candida
Histoplazma
Isırıklar İnsan ısırıkları

Hayvan ısırıkları ( kedi, köpek,fare, örümcek.....)
Döküntülü hastalıkların acil serviste 
değerlendirilmesi

Lezyonların tanımlanması ve ayırıcı tanının 
yapılması
Uygun laboratuar tetkiklerinin istenmesi
Acil Dermatoloji konsültasyonu isteme 
endikasyonları
Klinik değerlendirme
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Acil dermatolojik hastalıklar tedavi yönetimi

Steven Johnson sendromu
Sistemik hastalıkların dermatolojik 
prezentasyonlarının tanınması İmminolojik bozukluklar

Maligniteler (Lösemi, lenfoma,...)
Sistemik infeksiyöz hastalıklar (meningokoksik 
menenjit,...)
Toksik durumlar

Yanıklar Termal yanıklar
Kimyasal yanıklar

Yetişkin ve Çocuklarda Endokrin ve Metabolik 
Aciller Diyabetik ketoasidoz tanısı koyar öykü alır

Semtom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Diyabetik ketoasidozun tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Diyabetik ketoasidozun komplikasyonlarını 
yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Hiperglisemik hiperozmolar durumun tanısını 
koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Hiperglisemik hiperozmolar durumun tedavisini 
yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Hiperglisemik hiperozmolar durumun 
komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Hipoglisemik sendromların tanısını koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Hipoglisemik sendromların tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Hipoglisemik sendromların komplikasyonlarını 
yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Adrenal yetmezlik tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Adrenal yetmezliğin tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Adrenal yetmezliğin komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Adrenal kriz tanısı koyar Öykü alır
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Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Adrenal krizin tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Adrenal krizin komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Hipertiroidizm/Tiroid fırtınası tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Hipertiroidizm/Tiroid fırtınasının tedavisini 
yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Hipertiroidizm/Tiroid fırtınasının 
komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Hipotiroidizm/Miksödem koması tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar

Hipotiroidizm/Miksödem koması tedavisini 
yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Hipotiroidizm/Miksödem komasının 
komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Yetişkin ve Çocuklarda Sıvı Elektrolit 
Bozuklukları

Sıvı Elektrolit Bozuklukları
Sıvı ve elektrolit dengesinin oluşum 
mekanizmalarını tanımlar

Elektrolit dengesizliği ile başvuran hastanın 
tanısını koyar
Elektrolit dengesizliği ile başvuran hastanın 
ayırıcı tanısını yapar
Özgül Bozuklukların Yönetimini Yapar
Serum kalsiyum konsantrasyon bozukluklarını 
tanımlar

Hipekalsemi tanısı konulan hastanıntedavisini 
yönetir

Serum fosfor konsantrasyon bozukluklarını 
tanımlar

Hipofosfatemi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir
Hiperfosfatemi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir
Serum fosfor konsantrasyon bozukluğu ile glene 
hastada olası komplikasyonları yönetir

Serum magnezyum konsantrasyon 
bozukluklarını tanımla

Hipomagnezemi tanısı konulan hastanın 
tedavisini yönetir
Hipermagnezemi tanısı konulan hastanın 
tedavisini yönetir
Serum magnezyum konsantrasyon bozukluğu ile 
glene hastada olası komplikasyonları yönetir

Serum Potasyum Konsantrasyon Bozukluklarını 
Tanımlar

Hipokalemi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir
Hiperkalemi tanısı konulan hasatanın tedavisini 
yönetir

24/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Acil	  Tıp,	  v.1.0

	  23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  7	  /	  41

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Serum Potasyum Konsantrasyon Bozukluklarını 
Tanımla

Serum sodyum konsantrasyon bozukluklarını 
tanımlar

Hiponatremi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir

Asit ve Baz dengesinin oluşum mekanizmalarını 
tanımlar

Asit ve Baz bozukluklarında kompansasyon 
mekanizmalarını tanımla
Solunumsal Asidoz tanısı alan hastanın 
tedavisini yönetir
Solunumsal Alkoloz tanısı alan hastanın 
tedavisini yönetir
Metabolik Asidoz tanısı alan hastanın tedavisini 
yönetir
Metabolik Alkoloz tanısı alan hastanın tedavisini 
yönetir
Karma asit baz denge bozukluğu olan hastanın 
tedavisini yönetir

Serum Potasyum Konsantrasyon Bozukluklarını 
Tanımlar
Serum potasyum konsantrasyon bozukluğu ile 
gelen hastada olası komplikasyonları yönetir
Serum kalsiyum konsantrasyon bozukluklarını 
tanımlar
Hiponatremi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir
Hipernatremi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir
Serum sodyum konsantrasyon bozukluğu ile 
gelen hastada olası komplikasyonları yönetir
Serum Potasyum Konsantrasyon Bozukluklarını 
Tanımlar
Serum kalsiyum konsantrasyon bozukluklarını 
tanımlar
Hipernatremi tanısı konulan hastanın tedavisini 
yönetir

Yetişkin ve Çocuklarda Kulak-Burun-Boğaz, 
Oral ve Boyun Acilleri

Tiplerini ayırt eder Anterior burun kanamasını tanımlar
Posterior burun kanamasını tanımlar

Tedavisini yönetir Acil medikal tedavisini açıklar
Burun tamponu tedavisini açıklar
Tampon komplikasyonlarını tanımlar

2.Yabancı cisimler Nedenlerini açıklar
Klinik bulgularını açıklar

3. İnflamatuar ve infeksiyöz bozukluklarını 
yönetir

Kulak infeksiyonlarını yönetir Klinik bulgularını açıklar
Tiplerini tanımlar
Tedavilerini açıklar

Anjioödemi yönetir Nedenlerini açıklar
Tedavisini açıklar

Epiglottiti tanımlar Klinik bulgularını açıklar
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Tanı yöntemlerini açıklar
Komplikasyonlarını açıklar
Tedavisini açıklar

Larenjiti tanımlar Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar
Komplikasyonlarını açıklar
Tedavisini açıklar

Paratonsiller apseleri tanımlar Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar
Komplikasyonlarını açıklar
Tedavisini açıklar

4. Travmatik problemlerini yönetir
[Sil] Burun kırıkları, septum ve kıkırdak 
hematomlarının klinik bulgularını açıklar
Tedavi yöntemlerini açıklar

Delici-kesici boyun travmalarını yönetir Yaralanma bölgelerini sınıflandırır
Bölgelere göre gelişebilecek komplikasyonları 
açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

5. Tümör komplikasyonlarını tanımlar
Tümöre bağlı havayolu obstrüksiyonunu yönetir Klinik bulgularını açıklar

Acil tedavi gereksinimini açıklar
Tümör kanamalarını yönetir

Klinik bulgularını açıklar

Yabancı cisme bağlı kısmi havayolu tıkanıklığını 
yönetir

Klinik Bulgularını açıklar Tanı Yöntemlerini 
açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Yabancı cisme bağlı tam havayolu tıkanıklığını 
yönetir Klinik Bulgularını açıklar

Tanı yöntemlerini açıklar
Tedavisini yönetir Hemlich yöntemini açıklar
Künt boyun travmalarını yönetir Komplikasyonlarını açıklar

Tanı yöntemlerini açıkla
Klinik bulgularını açıklar

1.Kanamalarını yönetir Nedenlerini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Tümörlerin komplikasyonları
Havayolu Tıkanıklığı

Kanama

Yetişkin ve Çocuklarda Gastrointestinal Aciller
Gastrointestinal Sistem Konjenital hastalıkları 
tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Pilor stenozu semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Meckel divertiküli semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Hirschsprung hastalığı semptomlarını özellikleri 
ile açıklar

Bulgu belirler Pilor stenozu bulgularını özellikleri ile açıklar
Meckel divertiküli bulgularını özellikleri ile 
açıklar
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Hirschsprung hastalığı bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Konjenital hastalıkları diğer gastrointestinal 
sistem acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal Sistem Konjenital hastalıkların 
tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal Sistem Konjenital hastalıkların 
komplikasyonlarını yönetir

Konjenital hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler
Konjenital hastalıkların komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Gastrointestinal Sistem Vasküler hastalıkları 
tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Üst gastrointestinal sistem kanamaları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Alt gastrointestinal sistem kanamaları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Mezenter iskemisi semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
İskemik kolit semptomlarını özellikleri ile 
açıklar

Bulgu belirler
Üst gastrointestinal sistem kanamaları 
bulgularını özellikleri ile açıklar
Alt gastrointestinal sistem kanamaları bulgularını 
özellikleri ile açıklar
Mezenter iskemisi bulgularını özellikleri ile 
açıklar
İskemik kolit bulgularını özellikleri ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Vasküler hastalıkları diğer gastrointestinal sistem 
acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal sistem vasküler hastalıkların 
tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal Sistem vasküler hastalıkların 
komplikasyonlarını yönetir

Vasküler hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler
Vasküler hastalıkların komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Gastrointestinal inflamatuar ve enfeksiyöz 
hastalıkları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Peptik ülser hastalığı semptomlarını özellikleri 
ile açıklar
Gastrit hastalığı semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Hepatit semptomlarını özellikleri ile açıklar
Kolesistit semptomlarını özellikleri ile açıklar
Pankreatit semptomlarını özellikleri ile açıklar
Apandisit semptomlarını özellikleri ile açıklar
Divertikülit semptomlarını özellikleri ile açıklar
Peritonit semptomlarını özellikleri ile açıklar
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İnflamatuar barsak hastalıkları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar

Gastroenterit semptomlarını özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Peptik ülser hastalığı bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Gastrit hastalığı bulgularını özellikleri ile açıklar
Hepatit bulgularını özellikleri ile açıklar
Kolesistit bulgularını özellikleri ile açıklar
Pankreatit bulgularını özellikleri ile açıklar
Apandisit bulgularını özellikleri ile açıklar
Divertikülit bulgularını özellikleri ile açıklar
Peritonit bulgularını özellikleri ile açıklar
İnflamatuar barsak hastalıkları bulgularını 
özellikleri ile açıklar
Gastroenterit bulgularını özellikleri ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
İnflamatuar ve infeksiyöz hastalıkları diğer 
gastrointestinal sistem acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal sistem inflamatuar ve infeksiyöz 
hastalıkların tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal Sistem inflamatuar ve 
infeksiyon hastalıkların komplikasyonlarını 
yönetir

İnflamatuar ve infeksiyon hastalıkların 
komplikasyonlarını belirler
İnflamatuar ve infeksiyon hastalıkların 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Gastrointestinal sistem travmatik ve mekanik 
bozuklukları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Gastrointestinal sistem yabancı cisim 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
İntestinal obstrüksiyonların semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Herni semptomlarını özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Gastrointestinal sistem yabancı cisim bulgularını 
özellikleri ile açıklar
İntestinal obstrüksiyon bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Herni bulgularını özellikleri ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Travmatik ve mekanik bozuklukları diğer 
gastrointestinal sistem acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal sistem travmatik ve mekanik 
bozuklukları tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal sistem travmatik ve mekanik 
bozuklukların komplikasyonlarını yönetir

Travmatik ve mekanik bozuklukların 
komplikasyonlarını belirler
Travmatik ve mekanik bozuklukların 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Gastrointestinal sistem tümör tanısı koyar Öykü alır
Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
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Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Tümörleri diğer gastrointestinal sistem 
acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal sistem tümörlerinin tedavisini 
yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal sistem tümörlerinin 
komplikasyonlarını yönetir

Gastrointestinal sistem tümörlerinin 
komplikasyonlarını belirler
Gastrointestinal sistem tümörleri 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Gastrointestinal sistem metabolik bozuklukları 
tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler Siroz semptomlarını özellikleri ile açıklar
Karaciğer yetmezliği semptomlarını özellikleri 
ile açıklar
Hepatorenal yetmezliği semptomlarını özellikleri 
ile açıklar

Bulgu belirler Siroz bulgularını özellikleri ile açıklar
Karaciğer yetmezliği bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Hepatorenal yetmezliği bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Metabolik bozuklukları diğer gastrointestinal 
sistem acillerinden ayırt eder

Gastrointestinal sistem metabolik 
bozukluklarının tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Gastrointestinal sistem metabolik 
bozukluklarının komplikasyonlarını yönetir

Metabolik bozuklukların komplikasyonlarınI 
belirler
Metabolik bozuklukların komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Diğer (Gastrointestinal alet ve cerrahi 
prosedürlerin komplikasyonları) problemlerin 
tanısını koyar Öykü alır

Semptom belirler Semptomları özellikleri ile açıklar
Bulgu belirler Bulguları özellikleri ile açıklar
Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar

Gastrointestinal alet ve cerrahi prosedürlerin 
komplikasyonlarını diğer gastrointestinal sistem 
acillerinden ayırt eder

Diğer (Gastrointestinal alet ve cerrahi 
prosedürlerin komplikasyonları) problemlerin 
tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Suistimal

Jinekolojik ve Obstetrik Aciller
Jinekolojik ve Obstetrik Sistem İnflamatuar ve 
İnfeksiyöz hastalıkları yönetir

Komplikasyonları yönetir
Tanı koyar
Tedavisini yapar
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Tanı koyar

Uterus tümörlerini tanımlar
Serviks tümörlerini tanımlar
Vajinal tümörleri tanımlar
Vulva tümörlerini tanımlar
Gestasyonel trofoblastik hastalıkları tanımlar
Tümörleri diğer Jinekolojik ve Obstetrik sistem 
acillerinden ayırt eder
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Tedavisini yönetir
İskemi
vajinal kanama
Ayırıcı tanısını yapar
Vasküler hastalıkları diğer Jinekolojik ve 
Obstetrik sistem acillerinden ayırt eder
Gebelikte travmayı tanımlar
Obstetrik acil hastalıkların komplikasyonlarını 
açıklar
Over torsiyonunu tanımlar
Travma ile ilgili hastalıkların ayırıcı tanısını 
yapar
Pelvik ultrasonografiyi tanımlar
Plasenta dekolmanını tanımlar
Post-partum hemorajiyi tanımlar
Eklampsiyi tanımlar
Ektopik gebeliği tanımlar
Gebelik esnasında HELLP sendromunu tanımlar
Hiperemezis gravidarumu tanımlar
Plasenta previayı tanımlar
Obstetrik acil hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Acil doğumu tanımlar
Pelvik inflamatuar hastalığı tanımlar
vulvovajinitleri tanımlar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz Jinekolojik ve 
Obstetrik hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Mastitleri tanımlar

Mastitleri tanımlar
post-partum hemoraji
Mastitler
Over torsiyonu
Tümörleri Yönetir Tanı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Bulgu belirler
Lab testleri belirler
Ayırıcı tanı yapar

Tedavisini yönetir Acil medikal tedavisini yapar
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Hastanın değişen durumuna göre diğer tedavileri 
yönetir

Komplikasyonları yönetir Tümörlerin komplikasyonlarını belirler
Komplikasyonların tedavilerini yönetir

Obstetrik aciller yönetir Obstetrik aciller Tanı koyar Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Lab testleri belirler
Ayırıcı tanısını yapar

Obstetrik acillerTedavisini yapar Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Obstetrik aciller Komplikasyonları yönetir
Obstetrik acil hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler
Obstetrik acil hastalıkların komplikasyonlarını 
tedavisini yönetir

Travma ile ilişkili problemleri yönetimi yapar Travma ile ilişkili problemleri tanısı koyar Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Lab test belrler
Ayırıcı tanı yapar

Travma ile ilişkili problemleri tedavisini yapar Medikal tedavi yapar
Diğer tedavileri yönetir

Travma ile ilişkili problemlerin 
komplikasyonlarını yönetir

Travma ile ilgili hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler
Travma ile ilgili hastalıkların komplikasyonların 
tedavisini yönetir

Vasküler hastalıkları yönetimi yapar Vasküler hastalıkları Tanısı koyar Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
lab testlerini belirler
Ayırıcı tanısını yapar

Vasküler hastalıkları Tedavisini yapar Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Hastanın medikal tedavisini yapar
Diğer ted yönetir

Vasküler hastalıkları Komplikasyonlarını yönetir
Vasküler hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler

Komplikasyon gelişen hastanın tedavisini yönetir
Jinekolojik ve Obstetrik Sistem İnflamatuar ve 
İnfeksiyöz hastalıkları yönetir

Jinekolojik ve Obstetrik Sistem İnflamatuar ve 
İnfeksiyöz hastalıkları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Bulgu belirler
Lab test belirler
Ayırıcı tanı yapar

Tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar
Diğer tedavileri yönetir

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları belirler
Komplikasyon tedavisini yönetir
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Yetişkin ve Çocuklarda Hematolojik ve 
Onkolojik Aciller Anemi hastalıklarını yönetir Tanı koyar

Anemi hastalıklarını ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir Anemik hastalıkların komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Lenfoma ve lösemilerin komplikasyonlarını 
açıklar
Lenfoma ve lösemilerin komplikasyonlarını 
diğer hematolojik ve onkolojik acillerinden ayırt 
eder

Anemi hastalıklarını diğer hematolojik 
acillerinden ayırt eder
Komplikasyonlarını yönetir
Lenfoma ve lösemilerin komplikasyonlarını 
yönetir Tanı koyar

Lenfoma ve lösemilerin komplikasyonlarını ayırt 
eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir Anemik hastaların komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Konjenital bozuklukları yönetir Tanı koyar
Konjenital bozuklukları ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir
Konjenital bozuklukların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları yönetir Tanı koyar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları ayırt edet 
ve değerlendirilmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
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Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir

İnflamatuar ve İnfeksiyöz hematolojik ve 
onkolojik hastalıkların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Vasküler hastalıkları yönetir Tanı koyar
Hematolojik ve Onkolojik Vasküler hastalık 
türlerini ayırt eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir Vasküler hastalıkların komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Transfüzyon reaksiyonları Tanı koyar
Transfüzyon reaksiyonları ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonlarını yönetir
Transfüzyon reaksiyonlarının 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Nötropenik ateş
İmmünsüprese hastalarda enfeksiyon
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hematolojik ve 
onkolojik hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Komplikasyonlarını yönetir
Hemofilileri tanımlar
Von Willebrand hastalığını tanımlar
herediter Hemolitik anemileri tanımlar
Orak hücreli anemileri tanımla r
Konjenital bozuklukları diğer hematolojik ve 
onkolojik acillerinden ayırt eder
Vasküler hastalıkları diğer hematolojik ve 
onkolojik acillerinden ayırt eder
Transfüzyon reaksiyonlarını tanımlar
Transfüzyon reaksiyonlarını diğer hematolojik 
ve onkolojik acillerinden ayırt eder
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Edinilmiş kanama bozuklukları (koagülasyon 
faktör eksikliği, DIC) tanımlar
İlaçların indüklediği kanama (antikoagülanlar, 
antitrombositer ajanlsr, fibrinolitikler) tanımlar
İTP tanımlar
TTP tanımlar

Yetişkin ve Çocuklarda İmmünolojik Aciller İnflamatuar ve infeksiyöz bozukluklar Vaskülitlerin akut komplikasyonları
Alerjik ve anaflaktik reaksiyonlar Ayırıcı tanı

Yetişkin ve Çocuklarda Enfeksiyöz Aciller Sepsis ve septik şok
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
HIV enfeksiyonu ve AIDS
Yaygın tropikal hastalıklar
Kuduz
Su ve gıda kaynaklı enfeksiyon hastalıkları
Yaygın viral ve bakteriyel enfeksiyonlar
Streptokoksik toksik şok sendromu
Tetanoz

Kas-İskelet Sistemi Acilleri Konjenital bozukluklar Kalça çıkığı
Osteogenezis İmperfekta

İnflamatuar ve infeksiyöz bozukluklar Artritler
Bursitler
Selülit
Sistemik romatolojik hastalıkların 
komplikasyonları
Nekrotizan fasiit
Osteomiyelit
Polimiyalji romatika
Yumuşak doku enfeksiyonu

Ttravmatik ve dejenaratif bozukluklar Sırt rahatsızlıkları
Yaygın kırık ve dislokasyonlar
Kompartman sendromu
Crush sendromu
Osteoartroz
Ramdomiyoliz
Yumuşak doku travması

Tümorler Patolojik kırıklar

Metabolik bozukluklar
Osteoporoz ve diğer sistemik hastalıkların 
komplikasyonları

Yetişkin ve Çocuklarda Nörolojik Aciller 1. Santral sinir sistemi infeksiyonlarını yönetir
Menenjiti yönetir Komplikasyonlarını tanımlar

Etyolojisini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar
Acil tedavisini açıklar

Ensefaliti yönetir Etyolojisini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar
Acil tedavisini açıklar
Komplikasyonlarını tanımlar

Beyin apsesini tanımlar Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Guillian Barre sendromunu yönetir Etyolojisini açıklar
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Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

2. inflamatuar bozukluklarını yönetir

Servikal ve spinal travmaları yönetir Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Periferik sinir yaralanması ve tuzak nöropatileri 
yönetir Klinik bulgularını açıklar

Tanı yöntemlerini açıklar
Santral sinir sistemi cihazlarının 
komplikasyonlarını yönetir Şant disfonksiyonunu tanımlar

Şant enfeksiyonunu tanımlar

4. Beyin tümörleri
Nörolojik ve metastatik beyin tümörlerinin klinik 
bulgularını açıklar
Komplikasyonlarını tanımlar

5. Vasküler bozuklukları yönetir İnme tiplerini tanımlar
İnme etyolojisini açıklar
Risk faktörlerini açıklar
Klinik bulgularını tanımlar
Tanı yöntemlerini açıklar
Acil medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonlarını tanımlar

3. Travma ile ilgili problemleri yönetir
Temporal arteriti tanımlar Klinik bulgularını açıklar

Tanı yöntemlerini açıklar
Periferik fasiyal paralizisini (bell paralizisi) 
tanımlar Etyolojisini açıklar

Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Kafa travmalarını yönetir Klinik bulgularını açıklar
Travmatik beyin yaralanmalarını sınıflandırır
Tanı yöntemlerini açıklar
Acil tedavi yöntemlerini açıklar

Karotid arter diseksiyonunu yönetir Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Subaraknoid kanamayı yönetir Etyolojisini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar
Acil medikal tedavisini açıklar

Venöz sinüs trombozunu yönetir Risk faktörlerini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Kronik nörolojik durumların akut 
komplikasyonlarını yönetir Multipl skleroz akut komplikasyonlarını tanımlar

Miyastenya graves akut komplikasyonlarını 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Amniyotrofik lateral skleroz akut 
komplikasyonlarını tanımlar

Akut periferik nöropatileri yönetir Gullianbare hastalığını tanımlar
klinik bulgularını açıklar
Tanı yöntemlerini açıklar

Nöbetler ve status epileptikusu yönetir Nöbet tiplerini tanımlar
Sebeplerini açıklar
Klinik bulgularını açıklar
Acil yaklaşımı açıklar
Komplikasyonlarını açıklar

Bilinç durum değişikliği ve komayı yönetir Patofizyolojisini açıklar
Etyolojisini açıklar
Deliryumu tanımlar
Komayı tanımlar
Ayırıcı tanı yöntemlerini açıkla
İlk müdahalesini ve tedavisini açıklar

Vertigoyu yönetir Tiplerini tanımlar
Klinik bulgularını tanımlar
Periferik ve santral tiplerinin ayırıcı özelliklerini 
açıklar

Yetişkin ve Çocuklarda Göz Acilleri
1. inflamatuar ve infeksiyöz bozukluklarını 
yönetir: konjuktiviti tanımlar

endoftalmitis, iritis, keratitis, üveiti tanımlar
orbital ve periorbital selüliti tanımlar
Tedavilerini açıklar
Konsültasyon endikasyonlarını açıklar

2. travmatik ve ilişkili problemleri yönetir:
gözde yabancı cismi yönetir Klinik bulgularını açıklar

İlk müdahalesini açıklar
Konsültasyon endikasyonlarını açıklar

Oküler yaralanmaları yönetir Yüzeyel yaralanmalarını tanımlar
Künt travmalarını tanımlar
Blowout fraktürünü tanımlar
Komplikasyonlarını açıklar
Penetran travmalarını tanımlar
Kimyasal travmalarını açıklar
İlk müdahalelerini açıklar

Vasküler bozuklukları yönetir iskemi ve kanama bulgularını açıklar
Retinal arter ve ven oklüzyonu, vitröz hemoraji 
bulgularını açıklar

Akut glokomu yönetir Bulgularını açıklar
Tedavisini açıklar

retina dekolmanını tanımlar

Yetişkin ve Çocuklarda Pulmoner Acilleri
Pulmoner patolojilerle ilgili özgül durumların 
varlığını tanımlar Hastada plevral efüzyonun varlığını tanımlar

Plevral efüzyonu olan hastanın ayırıcı tanısını 
yapar

Plörodini ile başvuran hastayı tanımlar
Plörodini ile başvuran hastanın ayırıcı tanısını 
yapar

pnömomediyastinum ve subkutan amfizem 
varlığını tanımlar

pnömomediyastinum ve subkutan amfizem 
varlığında ayırıcı tanısını yapa

Olası pulmoner tüberkülozu olan hastayı 
tanımlar

Tüberkülozu taklit edebilecek diğer 
hastalıklardan ayırıcı tanısını yapar

36/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Acil	  Tıp,	  v.1.0

	  23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  19	  /	  41
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Hastada atelektazi varlığını tanımlar Atelektazi nedenlerini tartışır

Olası pnömoni ve bronşiti olan hastayı tanımlar
Olası pnömoni ve bronşiti olan hastanın 
stabilizasyonunu sağlar

Akut akciğer hasarı ve akut solunum sıkıntısı 
olan hastayı tanımlar

Akut akciğer hasarı ve akut solunum sıkıntısı 
olan hastada ayırıcı tanı oluşturur

Aspirasyon ihtimali olan hastayı tanımlar
Aspirasyon tablosunda olan hastanın ayırıcı 
tanısını yapar

İnterstisyal pulmoner hastalığa bağlı şikayetlerle 
başvuran hastayı tanımlar

İnterstisyal pulmoner hastalığa bağlı şikayetlerle 
başvuran hastada ayırıcı tanı oluşturur

Kistik fibroza bağlı olası şikayetlerle başvuran 
hastayı tanımlar

Kistik fibroza bağlı olası şikayetlerle başvuran 
hastada ayrıcı tanı oluşturur

Yaşamı tehdit edebilecek hastalıkları tanımlar
Hemoptizi ile başvuran hastalıkların ayırıcı 
tanısını yapar

Hemoptizi ile başvuran hastanın 
stabilizasyonunu sağlar
Hemoptizi ile başvuran hastanın tedavisini 
planlar

Pnömotoraks gelişen hastanın tanısını koyar
Pnömotoraks gelişen hastanın stabilizasyonunu 
sağlar

Olası akut pulmoner emboli nedeniyle başvuran 
hastayı tanımlar

Olası akut pulmoner emboli nedeniyle başvuran 
hastanın stabilizasyonunu sağlar

Akut astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
alevlenmesi ile başvuran hastayı tanır

Akut astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
alevlenmesi ile başvuran hastanın 
stabilizasyonunu sağlar

Çocuk yaş grubunda üst soluk yolu hastalıkları 
belirtileriyle başvuran hastaları tanımlar

Çocuk yaş grubunda viral laringotrakeabronşit 
hastalığını tanımlar

Çocuk yaş grubunda viral laringotrakeabronşit 
hastalığı bulguları ile başvuranlarda ayırıcı tanı 
oluşturur
Çocuk yaş grubunda viral laringotrakeabronşit 
hastalığı bulguları ile başvuranları stabilize eder
Çocuk yaş grubunda viral laringotrakeabronşit 
hastalığının tedavisini planlar

Çocuk yaş grubunda bakteryal trakeit hastalığını 
tanımlar

Çocuk yaş grubunda bakteryal trakeit hastalığına 
yönelik ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda epiglottitis hastalığını 
tanımlar

Çocuk yaş grubunda epiglottitis hastalığına 
yönelik ayırıcı tanı oluşturur
Çocuk yaş grubunda epiglottitis varlığında 
hastayı stabilize eder
Çocuk yaş grubunda epiglottitis varlığında 
hastanın tedavisini planlar

Çocuk yaş grubunda üst solukyolu yerleşimli 
yumuşak doku enfeksiyonlarının varlığını 
tanımlar

Çocuk yaş grubunda üst solukyolu yerleşimli 
yumuşak doku abselerinde ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda üst solukyolu yerleşimli 
yumuşak doku abselerinin varlığında hastayı 
stabilize eder

Çocuk yaş grubunda yabancı cisim aspirasyonu 
tablosundaki hastayı tanımlar

Çocuk yaş grubunda yabancı cisim 
aspirasyonuna yönelik ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda yabancı cisim aspirasyonu 
varlığında hastayı stabilize eder

Çocuk yaş grubunda ksitik fibroza bağlı 
şikayetlerle başvuran hastayı tanımlar

Çocuk yaş grubunda ksitik fibroza bağlı 
şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanı 
oluşturur

Çocuk yaş grubunda ksitik fibroza bağlı 
şikayetlerle başvuran hastayı stabilize eder

Çocuk yaş grubunda bronkopulmoner displazi 
varlığını tanımlar

Çocuk yaş grubunda bronkopulmoner displazi 
tablosundaki hastada ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda bronkopulmoner displazili 
hastanın stabilizasyonunu sağlar

Çocuk yaş grubunda bronşiolit tablosu ile 
başvuran hastayı tanır

Çocuk yaş grubunda bronşiolit tablosu ile 
başvuran hastada ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda bronşiolit tablosu ile 
başvuran hastanın stabilizasyonunu sağlar

Çocuk yaş grubunda pnömoni tablosu ile 
başvuran hastayı tanır

Çocuk yaş grubunda pnömoni tablosu ile 
başvuran hastada ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda pnömoni tablosu ile 
başvuran hastanın stabilizasyonunu sağlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk yaş grubunda boğmaca tablosu ile gelen 
hastayı tanımlar

Çocuk yaş grubunda boğmaca tablosu ile gelen 
hastada ayırıcı tanı oluşturur

Çocuk yaş grubunda boğmaca tablosu ile gelen 
hastayı stabilize eder

Çocuk yaş grubunda akut astım hastalığı 
alevlenmesi ile başvuran hastayı tanır

Çocuk yaş grubunda akut astım hastalığı 
alevlenmesi ile başvuran hastanın 
stabilizasyonunu sağlar

Çocuk yaş grubunda akut astım hastalığı 
alevlenmesi ile başvuran hastanın tedavisini 
planlar

Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve Ürolojik Aciller 
& İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları 
yönetimini yapar Epididimorşit yönetimi yapar Tanı koyar

İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıklarını ayırt 
eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonları yönetir
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkların 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Metabolik bozuklukları yönetir Tanı koyar
Metabolik bozukluk türlerini türlerini ayırt eder 
ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonları yönetir
Metabolik bozuklukların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şeklini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Travma ve ilişkili problemleri yönetir Tanı koyar
Travma ve ilişkili problemlerin türlerini ayırt 
eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonları yönetir
Travma ve ilişkili problemlerin 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Renal ve ürolojik tümörleri yönetir Komplikasyonları yönetir
Renal ve ürolojik tümörleri komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Tanı koyar
Renal ürolojik tümörleri ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Vasküler bozuklukları yönetir Tanı koyar
Vasküler bozuklukları ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Komplikasyonları yönetir
Vasküler bozuklukların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Prostat tümörlerini tanımlar
Testiküler torsiyonu tanımlar
Skrotal problemleri (abse, ödem, fornier 
gangreni) tanımlar
Penis problemlerini (Balanitis, fimozis, 
parafimosiz, priapizm) tanımlar
Renal ve ürolojik tümörleri ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Tümörleri diğer renal ve ürolojik acillerinden 
ayırt eder
Renal tümörlerini tanımlar
Mesane tümörlerini tanımlar
Travma ve ilişkili problemleri diğer renal ve 
ürolojik acillerinden ayırt eder
Üriner retansiyonunu tanımlar
Vasküler bozuklukları diğer renal ve ürolojik 
acillerinden ayırt eder
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Vasküler bozuklukların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Renal ve ürolojik tümörleri komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Acil tedavisini ve bakımını açıklar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıklarınını diğer 
renal ve ürolojik acillerinden ayırt eder
Komplikasyonları yönetir
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Tanı koyar
Tedavisini yönetir
Komplikasyonları yönetir
Epididimorşiti tanımlar
Glomerulonefriti tanımlar
Pyelonefriti tanımlar
Prostatiti tanımlar
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlar
İdrar yolu enfeksiyonlarını tanımlar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Metabolik bozuklukların komplikasyonlarını 
açıklar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Akut böbrek yetmezliğini tanımlar
Nefrotik sendromu tanımlar
Nefrolitiazisi tanımlar
Üremiyi tanımlar
Diyaliz hastaları ve böbrek yetmezliğinde acilleri 
tanımlar
Metabolik bozuklukları diğer renal ve ürolojik 
acillerinden ayırt eder
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler

Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve Ürolojik Aciller 
& Metabolik bozuklukları yönetimini yapar
Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve Ürolojik Aciller 
& Travma ve ilişkili problemleri yönetimini 
yapar

Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve Ürolojik Aciller 
& Renal ve ürolojik tümörleri yönetimini yapar

Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve Ürolojik Aciller 
& Vasküler bozuklukları yönetimini yapar
Yetişkin ve Çocuklarda Travma Aciller

Künt travmayı tanımlar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
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Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser
Künt travmayı tanımlar
Penetran travmayı tanımlar
Travma orjinlerine göre ilgili hastalıkların ayırıcı 
tanısını yapar
Kafa travmasını tanımlar
Maksillofasial travmayı tanımlar
Boyun travmasını tanımlar
Göğüs travmasını tanımlar
Karın Travmasını tanımlar
Pelvis travmasını tanımlar
Vertebra travmasını tanımlar
Ekstremite travmasını tanımlar
Genitoüriner travmayı tanımlar
Travmanın anatomik lokalizasyonu ile ilgili 
hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Çoklutravma hastalarını tanımlar
Çoklutravma hastalarının ayırıcı tanısını yapar
Çocuk travmalarını tanımlar
Yaşlı travmalarını tanımlar
Gebelik travmalarını tanımlar
Kadın travmalarını tanımlar
Spesifik popülasyonlardaki travma hastalarının 
ayırıcı tanısını yapar
Travma orjinlerine göre yönetir Komplikasyonları yönetir Travma hastalıkların komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Tanı koyar
Travma orjinlerine göre hastalıkları ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre yönetir Tanı koyar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre ayırt 
eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Çoklutravma hastalarını yönetir Komplikasyonları yönetir komplikasyonlarını açıklar
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Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Tanı koyar
Çoklutravma hastalarını ayırt eder ve 
değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler

Spesifik popülasyonlarda travmaları hastalarını 
yönetir Tanı koyar

Spesifik popülasyonlardaki travma hastalarını 
ayırt eder ve değerlendirmesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Komplikasyonları yönetir komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Tedavisini yönetir Acil tedavisini ve bakımını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Eklem yaralanmaları
Yumuşak doku yaralanmaları
Eklem yaralanmaları
Yumuşak doku yaralanmaları
Kırık- çıkık redüksiyonu
İmmobilizasyon uygulamaları

Yara bakımı-kanama kontrolü
Kırık- çıkık redüksiyonu
Fast (Focused assesment with sonography for 
trauma) uygulama becerisi
Abdominal muayene

Tedavi yönetimi
Abdominal muayene
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin etkin 
kullanımı
Tedavi yönetimi
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin etkin 
kullanımı
Tedavi yönetimi
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin etkin 
kullanımı
Tedavi yönetimi
Üst ekstremite travmaları
Alt ekstremite travmaları
Kemik doku yaralanamaları
İmmobilizasyon uygulamaları

Crush yaralanmalar Klinik değerlendirme
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Tedavi yönetimi Sıvı-elektrolit tedavisi
Komplikasyonlarının tedavisi

Özel durumlarda travma Blast yaralanmalar
Kompartman sendromu Klinik değerlendirme

Tanı yöntemleri
Tedavi yönetimi

Gebelerde travma Maternal ve fetus açısından değerlendirme
Radyolojik değerlendirme
Tedavi yaklaşımları

Geriatrik travma
Travmanın anatomik lokalizasyona göre 
değerlendirilmesi
Yaşlı istismarı

Pediatrik travma
Travmanın anatomik lokalizasyona göre 
değerlendirilmesi
Çocuk istismarı
Pediatrik travma resisütasyonu
Pediatrik travma skorlarının değerlendirilmesi

Tetanoz profilaksisi

Yaşlı istismarı

Travmada antibiyoterapi
Termal yanıklar
Kimyasal yanıklar
Travmada endokrin-metabolik değişiklikler
Sıvı elektrolit tedavisi, asit-baz dengesinin 
sağlanması
Damar, sinir, kas, tendon yaralanmaları

Açık kırıklar tanı, tedavi yaklaşımları
Fasiotomi endikasyonları

Travmada analjezi- sedasyon
Organ transplantasyonu Beyin ölümü kriterleri

Transplantasyon komitesi ile iletişim
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
Açık kırıklar tanı, tedavi yaklaşımları
Kapalı kırıklar (Deplase, nondeplase) tanı, tedavi 
yaklaşımları

Travmada adli yükümlülükler
Multipl travma hastasına yaklaşım Primer değerlendirme

Travma resisütasyonu
Hemorajik şok- spinal şok tanı ve tedavi 
yaklaşımları
Sekonder değerlendirme
Tersiyer değerlendirme

Havayolu açıklığının sağlanması
Görme sinirlerinin değerlendirilmesi
Orbita kemiklerinin değerlendirilmesi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nazal kemiklerin ve yumuşak dokunun fizik 
muayenesinin değerlendirilmesi
Maksillofasial travmada radyolojik görüntüleme 
yöntemleri
Havayolu açıklığının sağlanması
Sinüslerin değerlendirilmesi
Tansiyon pneumotoraks
Hemotoraks
Özafagus rüptürü
Kardiyak tamponat
Akciğer kontüzyonu
Yelken göğüs (Flair chest)
Mandibula travmaları
Görme- görme alanı değerlendirmesi
Travmanın orijini Künt travmalar

Penetran travmalar Delici-kesici alet yaralanmaları
Ateşli silah yaralanmaları

Isı yaralanmaları Yanıklar
Donmalar

Travmanın anatomik lokalizasyonu Kafa travması Kafa travması tanınması ve tedavisi
Kafa travması spesifik yaralanmalarının tanısı 
(SAK,Subdural, Epidural, Diffüz aksonal injury, 
Kafa kaidesi kırıkları,....)
GKS, Revize travma skoru, İnjury severety 
skor,.. hesaplaması
Kafa görüntüleme yöntemleri endikasyonları ve 
değerlendirmesi
Tedavi yönetimi
Kafa travması komplikasyonlarının tanısı ve 
tedavileri
Kafa travmalı hastada nörolojik muayenenin 
değerlendirilmesi

Maksillofasial travma Maksillo fasial travmada havayolu girişimleri
Orbita travmaları
Nasal travma
Maxilla travmaları
Mandibula travmaları

Servikal travma Servikal stabilizasyon sağlanması
Servikal travma tanınması ve tedavisi
Servikal travmada spesifik yaralanmaların 
tanınması (Hangman, Jeferson,...)
Görüntüleme yöntemleri endikasyonları ve 
değerlendirmesi
Tedavi yönetimi
Servikal travmalı hastada nörolojik muayenenin 
değerlendirilmesi

Ekstremite travmaları Üst ekstremite travmaları

Alt ekstremite travmaları
Genitoüriner travma
Vertebra travması Stabilizasyon- immobilizasyonun sağlanması

Klinik değerlendirme (Nörolojik muayene)
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Spinal şok tanı ve tedavisi
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin etkin 
kullanımı
Tedavi yönetimi

Pelvis travmaları Stabilizasyon- immobilizasyonun sağlanması
Klinik değerlendirme
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin etkin 
kullanımı
Tedavi yönetimi

Abdominal travma Solid organ yaralanması
İçi boş organ yaralanması
Retroperitonel yaralanma
Diafragma yaralanmaları

Toraks travması
Hızla ölümcül olabilen yaralanmaların ayırt 
edilmesi
Toraks travmalarında radyolojik görüntüleme 
yöntemlerinin endikasyonları ve 
değerlendirilmesi
Toraks travmalarında tedavi yönetimi

İnvaziv girişimlerin endikasyonları ve uygulanışı
Toraks tüpü uygulama becerisi (iğne-tüp)
Perikardiyosentez uygulama becerisi
Mekanik ventilasyon endikasyonları- uygulama

Kardiyak kontüzyon
Stabilizasyon sağlanması
Havayolu açıklığının sağlanması

Büyük damar yaralanmaları
Kemik doku yaralanamaları

Yetişkin ve Çocuklarda İstismar Yaşlı ve Engelli İstismarı Tanı Koyar
Yaşlı ve engellilerde istismar belirti ve 
bulgularını bilir.

Çocuk İstismarı ve İhmali

Tanı Koyar
Acil Tıpta Hasta Güvenliği
Cinsel Saldırı
Eşler Arası Şiddet ve İstismar
Acil Serviste Şiddet Yönetimi ve Önlenmesi
Cinsel istismarın semptom ve bulgularını bilir.
Çocuk istismarı düşünülen durumlarda deneyimli 
bir meslektaşlarından yardım istemenin önemini 
bilir.
Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri ve hastane 
prosedürlerini bilir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bu tip bir olgu ile karşılaştığında yasal 
prosedürleri ve hastane prosedürlerini 
uygulamaya koyar.
Konu ile ilgili hazırlanması gereken belgeleri 
bilir.

Yönetir

Tanı Koyar
Yaşlı ve engellilerde istismar belirti ve 
bulgularını bilir.
Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri ve hastane 
prosedürlerini bilir.
Bu tip bir olgu ile karşılaştığında yasal 
prosedürleri ve hastane prosedürlerini 
uygulamaya koyar
Cinsel İstismar
Fiziksel İstismar
Yönetir
Fiziksel İstismar
Cinsel İstismar
Çocuklarda fiziksel istismar bulgularını bilir.
Çocukların hangi yollarla cinsel istismara 
uğrayabileceğini bilir.

Fizksel istismarda sık görülen kırık türlerini bilir.
Fiziksel istismarla karıştırıabilecek sık rastlanan 
hastalık ve yaralanma bulgularını bilir.
Erkek ve kadınların ne şekilde cinsel saldırıya 
uğramış olabileceklerini bilir.
Kanıtların korunmasının önemini bilir.
Gerekli adli bildirimlerin yapılmasının önemini 
bilir.
Uygun anamnez, muayene, kanıt toplamanın ne 
şekilde yapılması gerektiğini bilir.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik 
başlanması gereken proflaktik tedaviyi bilir.
Gebelik proflaksisi uygulamayı bilir.
Bu tip bir olgu ile karşılaştığında yasal 
prosedürleri ve hastane prosedürlerini 
uygulamaya koyar
Konu ile ilgili hazırlanması gereken belgeleri 
bilir.
Eşler arası şiddet ve istismar bulgularını bilir,
Şüpheli olguların taramasını ne şekilde 
yapacağını bilir.
Olguların uygun yönetiminin ne şekilde olması 
gerektiğini bilir.
Bu tip bir olgu ile karşılaştığında yasal 
prosedürleri ve hastane prosedürlerini 
uygulamaya koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Potansiyel saldırgan hastanın özelliklerini bilir.
Saldırgan hastanın kendisine ve çevresine zarar 
vermemesi için gerekli olan kontrol yöntemlerini 
bilir.
Saldırganlığın ön belirtilerini tanımlar
Acil serviste şiddetin önlenmesi için alınması 
gereken tedbirleri bilir.
Saldırgan hastada kullanılabilecek ilaçları ve 
farmakolojik özelliklerini bilir.
Olası hataların ortadan kaldırılması için alınması 
gereken tedbirleri bilir.
Acil serviste hataya neden olabilecek alanları 
bilir.
Acil serviste hasta güvenliğine yönelik gerekli 
tedbirleri alır.

Yetişkin ve Çocuklarda Analjezi ve Sedasyon Güvenli ve etkin bir şekilde ağrıyı dindirir.
Seçilmiş hastalarda güvenli bilinçli sedasyon ve 
analjezi uygulayabilir
Lokal anestezikleri güvenli ve uygun şekilde 
kullanır.
Pediatrik, yetişkin ve yaşlı hastalarda ağrının 
psikolojik ve sosyal yönleri
İşlem öncesi yazılı onam alır, hasta tercihlerine 
saygı duymayı bilir.
Sedasyon uygulanan hastayı güvenli taburcu 
etmeyi bilir.
Havayolu yönetimini , alternatif yöntemler dahil 
bilir, uygular.
Sinir blok uygulamalarının endikasyon ve 
kontraendikasyonlarını bilir.
Zor havayolu, komorbid hastalık gibi riskli 
durumları tanır.
İlaçların farmakolojisini, uygun ilaç seçimini ve 
dozlarını bilir.
Antagonist ilaçları ve kullanımlarını bilir.
Hastanın uygun monitorizasyonu, havayolu 
ekipmanlarının hazırlığı, uygun oksijen 
uygulamasını bilir.
Ağrının değerlendirilmesi ve skorlamasını bilir.
Ağrı kesicilerin doğru kullanımını komplikasyon 
ve yan etkilerini bilir.
Lokal anesteziklerin doğru kullanımı, yan etki ve 
komplikasyonlarını bilir.
Ağrı kesicilerin doğru uygulama yollarını 
(IV,IM,Oral,Cilt vb.) bilir.
Uygun analjezik seçimini ve uygun dozda reçete 
etmeyi bilir.
Sinir blok uygulamalarını yapar.(Digital, fasial 
vb)
Güvenli sedasyon prosedürlerini bilir.
IV bölgesel anesteziyi bilir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sinir bloklarının anatomisini ve sinir 
fonksiyonlarının fizyolojisini bilir.

Acil Serviste Yaralanmanın Önlenmesi
Sağlığın iyileştirilmesi ve yaralanmanın 
önlenmesi ile ilgili mevcut önerileri bilir.
Verilerin uygun şekilde bildirimini sağlar.
Acil serviste veri toplanmasının önemini bilir.
Epidemiyolojik araştırmaların yaralanmanın 
önlenmesi ile ilgili geliştirilecek politikalara 
katkısını bilir.
Sağlığın iyileştirilmesi ve yaralanmanın 
önlenmesi ile ilişkili verilerin toplanması ve 
karşılaştırılması
Önerilerin formülasyonu
Acil durumların ve kazaların epidemiyolojisi
Sağlığın iyileştirilmesi için üstüne düşen 
sorumlulukları bilir.

Afet Tıbbı
Yetişkin ve Çocuklarda Çevresel Aciller Isı ile ilgili acil hastalıkları tanısını koyar Öykü alır

Semptom belirler

Soğuk ısırması ve diğer lokalize soğuk 
yaralanmaların semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Hipotermi semptomlarını özellikleri ile açıklar
Sıcak çarpması semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Sıcak ile ilgili minör sendromların 
semptomlarını özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Soğuk ısırması ve diğer lokalize soğuk 
yaralanmaların bulgularını özellikleri ile açıklar
Hipotermi bulgularını özellikleri ile açıklar
Sıcak çarpması bulgularını özellikleri ile açıklar
Sıcak ile ilgili minör sendromların bulgularını 
özellikleri ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Isı ile ilgili acil hastalıkları diğer acil 
durumlardan ayırt eder

Isı ile ilgili acil hastalıkların tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Diğer tedavi yöntemlerini yönetir

Isı ile ilgili acil hastalıkların komplikasyonlarını 
yönetir

Isı ile ilgili acil hastalıkların komplikasyonlarını 
belirler
Isı ile ilgili acil hastalıkların 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Yüksek irtifa hastalıkları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Akut dağ hastalığı semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Yüksek irtifa akciğer ödemi semtomlarını 
özellikleri ile açıklar
Yüksek irtifa beyin ödemi semtomlarını 
özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Akut dağ hastalığı bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Yüksek irtifa akciğer ödemi bulgularını 
özellikleri ile açıklar
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Yüksek irtifa beyin ödemi bulgularını özellikleri 
ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Yüksek irtifa hastalıklarını diğer acil 
durumlardan ayırt eder

Yüksek irtifa hastalıklarının tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar İlgili tedavi rejimini düzenler
Diğer tedavi yöntemlerini yönetir

Yüksek irtifa hastalıklarının komplikasyonlarını 
yönetir

Yüksek irtifa hastalıklarının komplikasyonlarını 
belirler
Yüksek irtifa hastalıkları komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları tanısı 
koyar Öykü alır

Semptom belirler Barotravma semptomlarını özellikleri ile açıklar
Dekompresyon hastalığı semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Arteriyel gaz embolisi semptomlarını özellikleri 
ile açıklar

Bulgu belirler Barotravma bulgularını özellikleri ile açıklar
Dekompresyon hastalığı bulgularını özellikleri 
ile açıklar
Arteriyel gaz embolisi bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları diğer 
acil durumlardan ayırt eder

Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları 
tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları 
komplikasyonlarını yönetir

Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları 
komplikasyonlarını belirler
Disbarizm/dalma ile ilgili acil hastalıkları 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Submersiyon yaralanmaları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Boğulayazma semptomlarını özellikleri ile 
açıklar
Boğulma semptomlarını özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler Boğulayazma bulgularını özellikleri ile açıklar
Boğulma bulgularını özellikleri ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Submersiyon yaralanmalarını diğer acil 
durumlardan ayırt eder

Submersiyon yaralanmalarının tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar
Diğer tedavi yöntemlerini yönetir

Submersiyon yaralanmalarının 
komplikasyonlarını yönetir

Submersiyon yaralanmalarının 
komplikasyonlarını belirler
Submersiyon yaralanmaları komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Elektrik yaralanmaları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Yıldırım yaralanmaları semptomlarını özellikleri 
ile açıklar
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Elektrik yaralanmaları semptomlarını özellikleri 
ile açıklar

Bulgu belirler
Yıldırım yaralanmaları bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Elektrik yaralanmaları bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Elektrik yaralanmalarını diğer acil durumlardan 
ayırt eder

Elektrik yaralanmalarının tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar
Diğer tedavi yöntemlerini yönetir

Elektrik yaralanmalarının komplikasyonlarını 
yönetir

Elektrik yaralanmalarının komplikasyonlarını 
belirler
Elektrik yaralanmalarının komplikasyonlarının 
tedavisini yönetir

Zehirli bitki ve hayvan maruziyet yaralanmaları 
tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Mantar zehirlenmeleri semptomlarını özellikleri 
ile açıklar
Diğer zehirli bitki maruziyet yaralanmaları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Artropod ısırma ve sokmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Sürüngen ısırma ve sokmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Deniz organizmalarının maruziyet yaralanmaları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Memeli hayvan ısırmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Mantar zehirlenmeleri bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Diğer zehirli bitki maruziyet yaralanmaları 
bulgularını özellikleri ile açıklar
Artropod ısırma ve sokmaları bulgularını 
özellikleri ile açıklar
Sürüngen ısırma ve sokmaları bulgularını 
özellikleri ile açıklar
Deniz organizmalarının maruziyet yaralanmaları 
bulgularını özellikleri ile açıklar
Memeli hayvan ısırmaları bulgularını özellikleri 
ile açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Zehirli bitki ve hayvan maruziyet 
yaralanmalarını diğer acil durumlardan ayırt eder

Zehirli bitki ve hayvan maruziyet 
yaralanmalarının tedavisi yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Zehirli bitki ve hayvan maruziyet yaralanmaları 
komplikasyonlarını yönetir

Zehirli bitki ve hayvan maruziyet yaralanmaları 
komplikasyonlarını belirler
Zehirli bitki ve hayvan maruziyet yaralanmaları 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir
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Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmaları tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Nükleer yaralanmaları semptomlarını özellikleri 
ile açıklar
Biyolojik yaralanmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Radyasyon yaralanmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar
Kimyasal yaralanmaları semptomlarını 
özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Nükleer yaralanmaları bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Biyolojik yaralanmaları bulgularını özellikleri ile 
açıklar
Radyasyon yaralanmaları bulgularını özellikleri 
ile açıklar
Kimyasal yaralanmaları bulgularını özellikleri ile 
açıklar

Laboratuar testleri belirler ve değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmaları diğer acil durumlardan ayırt eder

Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmalarının tedavisini yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar

Diğer tedavi yöntemlerini yönetir
Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmalarının komplikasyonlarını yönetir

Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmalarının komplikasyonlarını belirler
Nükleer, Biyolojik, Radyasyon ve Kimyasal 
yaralanmaları komplikasyonlarının tedavisini 
yönetir

Seyahat tıbbı ile ilgili hastalıklar tanısı koyar Öykü alır

Semptom belirler
Ateş ile ilişkili seyahat hastalıkları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Santral sinir sistemim ile ilişkili seyahat 
hastalıkları semptomlarını özelliklerini açıklar
Gastrointestinal sistem ile ilişkili seyahat 
hastalıkları semptomlarını özellikleri ile açıklar
Cilt veya göz ile ilişkili seyahat hastalıkları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar
Solunum sistemi ile ilişkili seyahat hastalıkları 
semptomlarını özellikleri ile açıklar

Bulgu belirler
Ateş ile ilişkili seyahat hastalıkları bulgularını 
özellikleri ile açıklar
Santral sinir sistemi ile ilişkili seyahat 
hastalıkları bulgularını özellikleri ile açıklar
Gastrointestinal sistem ile ilişkili seyahat 
hastalıkları bulgularını özellikleri ile açıklar
Cilt veya göz ile ilişkili seyahat hastalıkları 
bulgularını özellikleri ile açıklar
Solunum sistemi ile ilişkili seyahat hastalıkları 
bulgularını özellikleri ile açıklar

Seyahat tıbbı ile ilgili hastalıkların tedavisini 
yapar Acil medikal tedavisini ve bakımını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Diğer tedavi yöntemlerini yönetir

Seyahat tıbbı ile ilgili hastalıkların 
komplikasyonlarını yönetir

Seyahat tıbbı ile ilgili hastalıkların 
komplikasyonlarını belirler
Seyahat tıbbı ile ilgili hastalıkların 
komplikasyonlarının tedavisini yönetir

Adli Tıp Delilleri Tanıma ve Koruma
Medikolegal dökümentasyonlar
Uygun Bildirimleri Yapma
Uygun Tıbbi Döküman Sağlama
İlgili Kanun Ve Yönetmelikler

Delilleri tanıma ve koruma ile ilgili 
yükümlülüklerini bilir.
Delillerle ilgili yapması gereken prosedürleri 
bilir.
İlgili kanun ve yönetmelikleri bilir.
Adli olgularda kanun ve yönetmeliklerle 
belirlenmiş olan yasal yükümlülüklerini bilir.
Acil tıbbın adli yönünü anlar.
Tüm muayene bulgularının uygun şekilde kayıt 
altına almanın önemini bilir.
Adli olgular için hazırlanması gereken 
medikolegal dökümanları ve uygun doldurma 
şekillerini bilir. (Adli rapor, ölüm raporu vb.)
Adli olgularda kime,hangi şekilde bildirim 
yapması gerektiğini bilir.
ilgili yasal ve hastane prosedürlerini uygulamaya 
koyar.
Acil servisteki tüm tıbbi süreci kayıt altına 
almanın önemini bilir.
Ölümle sonuçlanmış yaralanmalarda detaylı 
muayenenin kayıt altına alınmasının önemini 
bilir.
Ölüm bulgularını bilir.
Yaralanma mekanizmaları ve olası muayene 
bulgularını bilir.
Yaraların uygun şekilde tanımlanmasını bilir.

Acil Tıpta Hasta Yönetimi
Acil departman organizasyonu (uygulama, yapı, 
personel, kaynaklar)

Spesifik popülasyonların yönetimi
Çocuk korumasını içeren spesifik durumlardaki 
çocuklar
Geriatrik hastalar
Evsiz hastalar
Mental olarak yetersiz erişkinler
Psikiyatrik hastalar

Geriatrik Aciller
Bağımsız yaşama
Çoklu patoloji ve tedaviler
Düşmeler
Demans
Deliryum/Demans
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Atipik Prezentasyonlar (Karın ağrısı, 
enfeksiyonlar, miyokard infarktüsü vb.)
Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik değişikliklikleri 
ve presentasyonlara etkilerini bilir.
Geriatrik acil tıbbın temel prensiplerini bilir.
Geriatrik hasta değerlendirmenin kompleks 
yapısını bilir.
Geriatrik hasta risklerini bilir.
Geriatrik hastada düşmelerin neden ve sonuçları 
hakkında bilgi sahibidir.
Düşme şikayeti ile başvuran hastayı neden ve 
sonuca yönelik detaylı değerlendirir.
Düşme şikayeti ile gelen hastanın neden ve 
sonuca yönelik tedavisini düzenler.
Hastayı uygun değerlendirme programlarına 
yönlendirir.
Geriatrik hastalarda rutin olarak mental durumun 
test edilmesi gerektiğini bilir.
Mental durum testlerini uygulamayı bilir.
Mental durum bozukluğuna neden olabilecek 
tıbbi durumları bilir.
Acil servise mental durum değişikliği ile gelen 
geriatrik hastayı uygun şekilde yönetir.
Geriatrik hastaların birden çok patolojik duruma 
sahip olabileceğini,geniş bir değerlendirme 
yapılması gerektiğini bilir.
Geriatrik hastada çoklu ilaç kullanımı ve olası 
etkilerini bilir.
Taburcu öncesi hasta yakınları ve sosyal 
servislerle iletişim gerekliliğini bilir.
Hasta tercihlerine saygı duymayı bilir.

Yetişkin ve ÇocuklardaToksikoloji
Zehirlenmiş hastanın yönetimi ve toksikolojinin 
genel prensipleri

Hasta ya da yakınlarından ayrıntılı hikaye alma
Toksikolojik fizik muayene
Toksidromları tanıma
Dekontaminasyon uygulama
Gastrik lavaj yapambilme
Aktif kömür uygulayabilme
Barsak irrigasyonu yapabilme
Dializ endikasyonları
Alkalinizasyon yapabilme
Oral alımla zehirlenmeler
Antidepresan zahirlenmeleri
Yeni kuşak antidepressanlar ile zehirlenme ve 
seratonin sendromları
Kritik hastanın ayırt edilebilmesi
Tanı-tedavi ve komplikasyon yönetimi
Mortalite riski olan toksinlerin ve dozlarının 
bilinmesi
Antipsikotikler ile zehirlenmeler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
MAO inhibitörleri
İlaç etkileşimlerinin bilinmesi
Tanı ve tedavi yönetimi
Trisiklik antidepressan zehirlenmesi
Sedatif- hipnotiklerle zehirlenmeler
Malign nöroleptik sendromun tanınması ve 
tedavisi
İnsektisit herbisit ve rodentisit ajanlarla 
zehirlenmelr
Nonsteroid antienflamatuar ajanlarla 
zehirlenmeler
Kardiyovasküler ilaçlarla zehirlenmeler

Organofosfat zehirlenmelerini tanımak ve tedavi 
uygulaması
Karbamat zehirlenmesinin tanınması, tedavisi
Hidrokarbon zehirlenmelerinin tanınması 
tedavisi
Piretirin zehirlenmelerinin tanınması ve tedavisi
Antidot kullanabilme
Zehir danışma merkezleri ile ilteşim kurabilme
Zehirlenme hastalarına adli rapor 
düzenleyebilme
Alkol kötüye kullanımı ve alkol zehirlenmesi
Mantar zehirlenmeleri
Opiat zehirlenmeleri
Betabloker zehirlenmelerinin tanınması ve 
tedavisi
Ca kanal blokerleri ile zehirlenmelerin tanınması 
ve tedavisi
Antihipertansifler ile zehirlenmelerin tanınması 
ve tedavisi
Dijitaller ile zehirlenmelerin tanınması ve 
tedavisi
Antiaritmik ajanlar ile zehirlenmelerin tanınması 
ve tedavisi
İlaç etkileşimleri (Çoklu ilaç alımı)
Parenteral yolla zehirlenmeler
Dekontaminasyon sağlanması
Transdermal zehirlenmeler
Antiepileptik ajanlarla zehirlenmeler
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Nükleer-kimyasal- biyolojik ajanlarla 
zehirlenmeler
Antimikrobial ajanlarla zehirlenmeler
Oral Antidiabetik ajanlarla zehirlenmeler
İnhalasyon yolu ile zehirlenmeler
Kostik maddeler ile zehirlenmeler
Parasetamol zehirlenmeleri
Ksantinler
Metaller-metaloidler ile olan zehirlenmeler
Herbal ve vitaminler ile zehirlenmeler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Salisilat zehirlenmeleri

Hallüsinojenler - stimulanlar ile zehirlenmeler

Akrep- örümcek- yılan sokmaları
Diğer artropod ısırmaları ile olan zehirlenmeler

Salisilat
Hipoglisemi
Kolinerjikler
Antikolinerjikler
Sempatomimetikler
Tedavi yönetimi ve antidot kullanımı
Opioid
Zehirlenmeler ile ilgili veri tabanının 
oluşturulması
Toksidromların tanı ve tedavisi

Hastane Öncesi Bakım
Psikososyal Problemler Spesifik popülasyonlarda sosyal problemler

Sosyal konularla ilişkili hastalar
Taburculuk sonrası sosyal bakım
Sık ziyaretçiler

Acil Radyoloji
Acil Servise başvuran hastada hangi radyolojik 
tanı testlerini isteyeceğini bilir

Acil servise başvuran hastada direkt grafi isteme 
endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını 
tanımlar

İstenilen direkt grafileri yorumlar ve ayırıcı tanı 
oluşturur

Acil servise başvuran hastada bilgisayarlı 
tomografi isteme endikasyonlarını ve 
kontraendikasyonlarını bilir

Endikasyonu olan vakalarda bilgisayarlı 
tomografi istemini yapar

Magnetik rezonans görüntüleme cihazının 
çalışma prensiplerini tanımlar

Magnetik rezonans tetkiki isteminde 
endikasyonları ve kontraendikasyonları öğrenir

İlgili branşlarla konsültasyon yaparak magnetik 
rezonans istemi yapılan hastaların takbini planlar

Kritik Hasta Bakımı Kritik hastada solunum desteği
Kritik hastanın değerlendirilmesi

Kritik hastada invazif-noninvazif monitorizasyon Arteryel basınç monitorizasyonu Kalp atım hızı ve ritm
Solunumsal osilasyonlar
Sistemik damar direnci

Santral venöz basınç monitörizasyonu
Puls oksimetre

Kritik hastada dolaşım desteği ve metabolik 
kontrol

Kritik hastada beslenme
Beslenme durumunun değerlendirilmesi ve 
gereksinimlerin hesaplanması
Beslenme desteği yönteminin belirlenmesi Parenteral beslenme

Enteral beslenme
Kritik hastada mekanik ventilasyon desteği Solunum desteğinin tanımları

Trakeostomi endikasyonları
Solunum Desteği Stratejileri
Solunum Desteği Modları
Weaning parametreleri

Kritik hastada enfeksiyon
Kritik hastada yara bakımı
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Puls oksimetre
Kritik hastada Medikolegal problemler

Acil Serviste Sık Görülen Semptomlar
Girişimsel olmayan tanı ve tedavi 
uygulamaları/Görevleri/ Enfeksiyon Hastalıkları

Girişimsel olmayan tanı ve Tedavi 
Uygulamaları/Yetişkin ve Çocuklarda Renal ve 
Ürolojik Aciller

İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları 
/Epididimorşit yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları 
/Glomerulonefrit yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları 
/Pyelonefrit yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları /Prostatit 
yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları /Cinsel 
yolla bulaşan hastalıkları yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz hastalıkları /İdrar yolu 
enfeksiyonları yönetimi yapar
Metabolik bozukluklar/Akut böbrek yetmezliği 
yönetimi yapar
Metabolik bozukluklar/Nefrotik sendromu 
yönetimi yapar
Metabolik bozukluklar/ Nefrolitiazis yönetimi 
yapar
Metabolik bozukluklar/ Üremi yönetimi yapar
Metabolik bozukluklar/Diyaliz hastaları ve 
böbrek yetmezliğinde acilleri yönetimi yapar
Travma ve ilişkili problemler/Skrotal 
problemleri (abse, ödem, fornier gangreni) 
yönetimi yapar
Travma ve ilişkili problemler/Penis 
problemlerini (Balanitis, fimozis, parafimosiz, 
priapizm) yönetimi yapar
Travma ve ilişkili problemler/Testiküler 
torsiyonu yönetimi yapar tanı koyar öykü alır

semptom belirler semp öz açıklar
Testiküler torsiyonu tedavisini yapar
Testiküler torsiyon komplikasyonlarını yönetir

Travma ve ilişkili problemler/Üriner retansiyonu 
yönetimi yapar
Renal ve ürolojik tümörleri /Renal tümörleri 
yönetimi yapar
Renal ve ürolojik tümörleri /Mesane tümörleri 
yönetimi yapar
Renal ve ürolojik tümörleri /Prostat tümörleri 
yönetimi yapar
Renal ve ürolojik tümörleri /Testis tümörleri 
yönetimi yapar
Vasküler bozukluklar/Hematüri yönetimi yapar
Vasküler bozukluklar/Hematospermia yönetimi 
yapar

56/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Acil	  Tıp,	  v.1.0

	  23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  39	  /	  41
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Girişimsel olmayan tanı ve Tedavi Uygulamaları/ 
Jinekolojik ve Obstetrik Aciller İnfeksiyöz hastalıkları/ Mastit yönetimi yapar

İnfeksiyöz hastalıkları/ Pelvik inflamatuar 
hastalığı yönetimi yapar
İnfeksiyöz hastalıkları / vulvovajinit yönetimi 
yapar
Obstetrik aciller/Eklampsi yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Acil doğum yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Ektopik gebelik yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Gebelik esnasında HELLP 
sendromu yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Hiperemezis gravidarum 
yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Plasenta previa yönetimi yapar
Obstetrik aciller/Plasenta dekolmanı yönetimi 
yapar
Obstetrik aciller/Post-partum hemoraji yönetimi 
yapar
Obstetrik aciller/Pelvik ultrasonografi yönetimi 
yapar
Travma ile ilişkili problemler/Over torsiyonu 
yönetimi yapar
Travma ile ilişkili problemler/Gebelikte travma 
yönetimi yapar
Tümörler/ Over tümörleri yönetimi yapar
Tümörler/ Uterus tümörleri yönetimi yapar
Tümörler/ Serviks tümörleri yönetimi yapar
Tümörler/ Vajinal tümörler yönetimi yapar
Tümörler/ Vulva tümörleri yönetimi yapar
Tümörler/ Gestasyonel trofoblastik hastalıkları 
yönetimi yapar
Vasküler hastalıkları/İskemi yönetimi yapar
Vasküler hastalıkları/vajinal kanama yönetimi 
yapar

Girişimsel olmayan tanı ve Tedavi 
Uygulamaları/Yetişkin ve Çocuklarda 
Hematolojik ve Onkolojik Aciller Anemi hastalıkları yönetimi yapar

Lenfoma ve lösemilerin komplikasyonları 
yönetimi yapar

Konjenital bozuklukları/Hemofili yönetimi yapar
Konjenital bozuklukları/Von Willebrand hastalığı 
yönetimi yapar
Konjenital bozuklukları/herediter Hemolitik 
anemileri yönetimi yapar
Orak hücreli anemileri yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz 
hastalıkları/Nötropenik ateş yönetimi yapar
İnflamatuar ve İnfeksiyöz 
hastalıkları/İmmünsüprese hastalarda enfeksiyon 
yönetimi yapar
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Vasküler hastalıkları/Edinilmiş kanama 
bozuklukları (koagülasyon faktör eksikliği, DIC) 
yönetimi yapar
Vasküler hastalıkları/İlaçların indüklediği 
kanama (antikoagülanlar, antitrombositer ajanlsr, 
fibrinolitikler) yönetimi yapar
Vasküler hastalıkları/İTP yönetimi yapar
Vasküler hastalıkları/TTP yönetimi yapar
Transfüzyon reaksiyonları yönetimi yapar

Girişimsel olmayan tanı ve Tedavi 
Uygulamaları/Yetişkin ve Çocuklarda Travma 
Aciller

Travma orjinlerine göre /Künt travma yönetimi 
yapar
Travma orjinlerine göre Penetran travma 
yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre/Kafa 
travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna 
göre/Maksillofasial travma yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre/Boyun 
travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre/Göğüs 
travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre/Karın 
Travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna göre/Pelvis 
travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna 
göre/Vertebra travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna 
göre/Ekstremite travması yönetimi yapar
Travmayı anatomik lokalizasyonuna 
göre/Genitoüriner travma yönetimi yapar
Çoklutravma hastaları yönetimi yapar
Spesifik popülasyonlarda travmaları 
hastaları/Çocuk travmaları yönetimi yapar
Spesifik popülasyonlarda travmaları 
hastaları/Yaşlı travmaları yönetimi yapar
Spesifik popülasyonlarda travmaları 
hastaları/Gebelik travmaları yönetimi yapar
Spesifik popülasyonlarda travmaları 
hastaları/Kadın travmaları yönetimi yapar

Girişimsel Uygulamalar Havayolu Girişimleri
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Havayolu Yönetimi
Analjezi ve Sedasyon Becerileri
Solunum ve Ventilasyon Yönetim Becerileri
Dolaşım Desteği ve Kardiyak Beceri ve 
Girişimler
Tanısal Girişim ve Beceriler
Kulak-Burun-Boğaz Beceri ve Girişimleri
Gastrointestinal Girşimler
Genitoüriner Girişimler

58/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Acil	  Tıp,	  v.1.0

	  23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  41	  /	  41
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Dekontaminasyon-Korunma ve İzolasyon Beceri 
ve Girişimleri
Kas-İskelet Teknikleri
Nörolojik Beceri ve Girişimler
Obstetrik ve Jinekolojik Beceri ve Girişimler
Oftalmik Beceri ve Girişimler
Vücut Sıcaklığı Kontrolü
Kritik Hasta Transportu
Yara Bakımı

Hukuk ve Etik Hasta Mahremiyetini Gözetir
Aydınlatılmış Onam Alır
Yasalara Uygun Klinik Uygulama Yapar
Araştırma Etiğine Uyar
Kanıta Dayalı Uygulama Yapar

İletişim Kötü haber verir
Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurar
Şikayetleri karşılar
Tıbbi hataları yönetir
Ekibi ile iyi iletişim kurar
112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişim
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