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1. GİRİŞ 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anadal Uzmanlığı, cerrahi ve diğer invaziv girişimler için ameliyat öncesi hazırlık ve anestezi uygulaması;   akut ve 

kronik ağrı tedavisi; her çeşit kritik hasta ve politravmalı hastanın acil tedavisi, taşınması, resüsitasyonu ve ileri tedavisi;  hastaların yoğun bakım 

şartlarında izlenip tedavi edilmesi;  temel ve ileri yaşam desteği  (kardiyopulmoner resüsitasyon; CPR) uygulamalarını kapsar. Bu çalıştayda 

kurulumuz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anadal uzmanlık eğitimi müfredat ve standartlarını değerlendirmiş ve gerekli revizyonu önermiştir. 

Müfredat çalışmalarımız sırasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anadal Eğitimi için, tıpta ve teknolojideki gelişmeler dikkate alınarak 4 yıllık sürenin 

yeterli olmadığı, sürenin 5 yıla çıkarılmasının uygun olacağı kanısına oybirliği ile varıldı. 

Çalışma saatleri içinde haftada en az iki saat olmak üzere teorik eğitim verilmelidir. Bu saatler içinde verilen eğitim; seminer, olgu tartışması, makale 

sunumu şeklinde düzenlenir. Teorik eğitimde temel tıp bilgilerinin eğitimi ile başlanarak, eğitimin bütünlüğünü ve bu bilgilerin kullanılmasını 

sağlamak gereklidir. Tez konusu araştırılması, tez çalışmasının yapılması, değerlendirilmesi ve yazılması için ayrıca zaman ayrılmalıdır.  

Bu çalışmaların, sürekli tıp eğitimi ilkeleri içinde ve ilgili kurumların işbirliği ile güncellenmesi gereklidir. 

Çalışma koşulları (kapalı mekan, hasta özellikleri, enfeksiyon, gürültü, radyasyon, ortam kirliliği, mültidispliner çalışmanın güçlükleri, zararlı ajanlara 

ve strese maruziyet vb) dikkate alınarak sosyal güvenlik haklarında iyileştirme yapılmasını gerektirir.  Bu düzenlemelerin, meslek seçiminde olumlu 

katkısı olacaktır. 

Uzman hekim kalitesinin artırılması yanı sıra, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hasta güvenliğinin sağlanması, düzenli kayıt ve yasal 

sorumluluklarımızın belirlenmesi yönünde katkısı olacağı düşüncesiyle bu çalışmaların sürdürülmesi ve rapordaki önerilerimizin gerçekleşmesini 

sağlayacak uzmanlık eğitimi alanında şimdiye kadar yapılmış olanların en kapsamlısı olan bu çalıştayın düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasında katkısı 

olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.  
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2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı  

Tüm eğitim kurumlarında verilen eğitim ve öğretimin eşdeğerliliğini sağlamak üzere standartları saptamak 

 

b. Müfredat hazırlık süreci  

Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen Müfredat Komisyonu bu taslağı, aşağıdaki toplantılardaki tartışmalar ve kaynaklara dayanarak 

hazırlamıştır; 

Müfredat Komisyonları Genel Kurul Toplantısı (15-17.01.2010, Antalya);  13.03.2010 Anesteziyoloji Müfredat Komisyon Toplantısı (Ankara 

Üniversitesi); Mayıs 2010 Kurul Başkanları toplantısı; Görev grup çalışmaları; Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler;  Türk Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Derneği, European Society of Anesthesiology, American Society ve Anesthesiology   kaynakları ile   Temel kaynak kitaplarından 

yararlanıldı.   

Sonuç olarak, 20-21 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık 

Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda taslak rapor hazırlandı.   
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c. Asistanlık süreci 

i. Müfredat Haritası 

Birinci yıl 

Birinci yılda uzmanlık dalı ile ilgili oldukça geniş ve detaylı bir bilgilendirmenin  yanısıra alt yapının oluşturulması için bazı bilgi ve ileri 

beceri kazandırılması amacına yönelik bir planlama yapılmalıdır. Bu dönemin 6 aylık süresi bir kıdemlinin yakın gözetim ve denetimi 

altında geçmelidir.  

Bu dönemde; 

 Preoperatif hazırlık  

 Anestezi planı yapma 

 Postoperatif bakım ve tedavi 

 Teknolojinin tanıtımı 

Anestezi makinesi, ventilatör, monitör, pulse oksimetre, kapnograf tanıtımı, amacı, nasıl kullanılacağının öğrenilmesi 

 Temel bilgilerin öğretilmesi 

 Havayolu açıklığını sağlanması 

 Periferik damar yolu açılması 

 Hemodinamik izlem ve stabilizasyon  

 Yakın gözetim altında anestezi uygulamasının başlatılması  

İlk 6 aydan sonra kıdemsiz nöbetine başlaması (İlk 6 aya kadar refakat nöbeti  tutacaktır.) 

 Akademik çalışmaların başlatılması, olgu sunumu, literatür izleme, yayın yapma hazırlıkları 
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İç Rotasyonlar 

Anestezi polikliniği   

Genel cerrahi     

Ürolojik cerrahi    

Kadın-Doğum     

Göz       

Acil olgulara yaklaşım     

Kardiyoloji 

     

İkinci ve üçüncü  yıl 

Temel eğitim kazandırılmış olan adaylar ikinci 12 aylık dönemde uzmanlık dalı ile ilgili özel konulara yönlendirilir.  

 Anestezi güvenliği, doğru karar verme, doğru planlama, komplikasyonlar ile baş edebilme yeteneği geliştirilir.  

 Kateterizasyon teknikleri geliştirilir, spinal, epidural ve diğer rejyonel teknikler başlatılır, deneyim kazandırılır. 

 Yıl sonunda tez konusu belirlenir ve adaya yazı ile bildirilir 

 Görüntüleme yöntemleri öğretilir. 

 Araştırma projelerine katılım sağlanır. 

 Akademik çalışmalara devam edilir. 
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İç Rotasyonlar 

Ortopedik cerrahi  

KBB     

Plastik cerrahi  

Ağrı      

Çocuk cerrahisi  

Beyin cerrahisi 

Göğüs cerrahisi 

Kardiyovasküler cerrahi 

Yoğun bakım 

 

Dördüncü yıl 

 Son yıl uzmanlık dalı ile ilgili özel eğitim gerektiren konulara ağırlık verilir. 

 Özellikli cerrahi ile ilgili özel tanı, izleme ve tedavi yöntemleri  

 Bilgilerin pekiştirilmesi 

 Uzmanlıkla ilgili etik ilkeler içerisinde hasta, hasta yakını, tıbbi personel vb. kişiler ile ilişkiler, kalite kontrol ve kalite yöntemleri, 

ülke sağlık politikası vb. konularda eğitim  

 Konsültasyonlar 
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İç Rotasyonlar  

Acil servis 

Kritik hasta nakli 

Yoğun bakım  

Beyin cerrahisi, beyini koruyucu metotlar 

Kardiyovasküler cerrahi 

Göğüs cerrahisi (Transplantasyon cerrahisi) 

Genel cerrahi (Endokrin, transplantasyon, hepatik cerrahi,  büyük  abdominal cerrahi, vb) 

Acil cerrahi  ve acil servis 

Ameliyathane dışı sedasyon/ anestezi  

 
İç rotasyonlar Süre (ay) 

(en az) 
Yoğun Bakım 6 

Acil Servis 2 

Poliklinik 2 

Genel Cerrahi 4 

Çocuk Cerrahisi 3 

Plastik 3 

Kalpdamar 4 

Ortopedi 3 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Ulusal mevzuat 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Ulusal mevzuat 

iii. Asistanlık Süresi  

Algoloji ve yoğun bakım da dahil olmak üzere anesteziyolojinin eğitim içeriği, iç ve dış rotasyonlar  dikkate alındığında halen yürürlükte 

olan 4 yıllık eğitim süresi  çok yetersizdir. Uluslararası  standartlar  ve ülke çıkarları dikkate alınarak sürenin 5 yıla çıkarılması uygun 

olacaktır. Ayrıca, komisyonumuz iç ve dış rotasyonların (kurum içi ve dışı) Ocak 2010 toplantısında belirlendiği şekilde (süre ve içerik) 

uygulanması,  daha sonra değiştirilerek yürürlüğe konan uygulamaya göre mevcut İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları ve Göğüs 

Göğüs 1 

KBB 3 

Nöroşirurji 4 

Üroloji 2 

Kadın Doğum 3 

Göz 2 

Ağrı 2 

Ameliyathane dışı anestezi/ 

Ayaktan  Anestezi 

3 

TOPLAM 48 
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Hastalıkları rotasyonlarının kaldırılması ve diğer dalların anestezi rotasyon taleplerinin gözden geçirilerek bazılarının kaldırılması 

gerektiği sonucuna varmıştır.   

 

e. Kariyer olasılıkları 

i. Yan Dallar 

a. Anesteziyoloji ve Reanimasyon  uzmanları, uzmanlık eğitimi içinde yan dal yapma hakkı verilen algoloji ve yoğun bakım alanlarındaki 

bilgi, beceri ve tutumun büyük bir kısmını zaten kazanmaktadırlar. Bu nedenle sözü geçen yan dallarda eğitim alacak diğer anadal 

uzmanlarına göre daha kısa sürede yan dal uzmanlığı almalıdırlar. Bu, anesteziyolojinin anadal olarak da seçilmesini özendirecektir.  

b. Anadal süresinin 5 yıla çıkarılması halinde yan dalların sürelerinin iki yıl olarak belirlenmesi uygun olacaktır.  

c. Yukarıdaki gerekçelerle Anesteziyoloji ve Reanimasyon  uzmanlarının diğer anadallarda (Acil Tıp Hekimliği, Su Altı Hekimliği ve 

Hiperbarik Tıp, Aile Hekimliği, Hava ve Uzay Hekimliği, vb) daha kısa sürede uzmanlık almalarına olanak sağlanmalıdır. 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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Eğitim kurumları, kendi özelliklerine göre müfredatını genişletebilir.  

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminde bilgi, beceri ve tutum kazandırma birebir eğitim şeklinde ve uzman gözetimi altında 

yapılmalıdır.   

 

6. STANDARTLAR 

 
a. Eğitici Özellikleri 
b. Fiziki Özellikler 
c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici özellikleri 

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

- Üniversite Hastaneleri 

 Üç kadrolu öğretim üyesi (bir profesör, iki doçent/yardımcı doçent) 

- Bakanlık Eğitim Hastaneleri 

 Klinik şefi, iki şef yardımcısı  

- Ameliyat oda sayısı ve hizmet alanları dikkate alınarak yeterli uzman/başistan 
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Asistan sayısı 

Sayının öncelikle hizmet kapasitesine göre değil, eğitim kapasitesine göre belirlenmesi gerekir. 

Bu konuda Üniversite Hastaneleri için YÖK Başkanlığı’nın 21.06.2010 tarih ve 20655 sayılı yazısındaki kriterler 

dikkate alınabilir.  

 

Nöbet sayısı ve koşullarının eğitime katkısı mutlak olmak üzere belirlenmesi ve nöbetçi uzman/başasistan 

denetiminde yapılması gerekir.  

  

1:  Eğitim veren kurumların eğitici kadrolarının standardının yükseltilmesi (unvan ve sayı) 

 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak 

Sayısı, Vb.) 

Anestezi makinası (güncel yapay solunum modlarını uygulayabilen ventilatörü olan)2 

Kesintisiz güç kaynağı 

Elektrik izolasyonu 

Merkezi gaz (Oksijen, azot protoksit, hava) ve vakum donanımı ile analizörleri 

Havalandırma ve atık gaz sistemi 

Merkezi iklimlendirme 

Engelli ulaşımı 

Hasta sıcaklığının izlenmesi, ısıtma ve soğutma donanımı 

İletişim olanakları (İnternet bağlantısı, telefon) 

Monitorizasyon  
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Solunumsal 

Hemodinamik 

Anestezik gaz analizörü 

Kan gazı cihazı 

Nöromonitorizasyon 

Nöromusküler monitorizasyon 

Sinir stimülatörü   

Görüntüleme olanakları 

Portabl x-ray aygıtı, yeterli sayıda koruyucu önlük-boyunluk ve ölçüm cihazı 

Ultrason cihazı 

TEEcho  

Fiberoptik ve görüntülü havayolu gereçleri 

Defibrilatör  

CPR arabası 

Cell-saver 

Sıvı ısıtma sistemi 

Kan dolabı 

İlaç ve malzeme masası 

Hızlı infüzyon sistemi 

İnfüzyon enjektör ve pompaları (TCI, PCA) 

Hasta transport olanakları 

Sedye 
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Ventilatör 

Monitor   

  

MEKAN2 

Anestezi polikliniği 

Toplantı /seminer odası 

Kütüphane 

Yoğun Bakım Ünitesi  

Anesteziyoloji Anabilim Dalı/Şefliği  bünyesinde  

3. Basamak Kapalı Sistem 

En az 8 yataklı   

Postoperatif ayılma ve bakım ünitesi 

 Her ameliyat odası için 1 yatak bulunmalı 

Çok amaçlı ameliyat masaları 

Hasta hazırlık ve bekleme odası 

Rejyonal blok ve kateterizasyon odası  

Doktor dinlenme odası 

Malzeme ve ilaç deposu 

 

NOT:1: Her ameliyat odasına bir adet,  ayrıca 1-10 arasında en az 1 adet yedek makine bulundurulmalıdır.  
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NOT-2:Ameliyathane dışı mekanlardaki  sedasyon/anestezi uygulamaları için de ameliyathane ve derlenme 

odalarındaki koşullar aranır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve 

Sayısı, Eğitimle İlgili 

Numune, Test, Vb) 

ZAMAN 

Algoloji ve yoğun bakım da dahil olmak üzere anesteziyolojinin eğitim içeriği, iç ve dış rotasyonlar dikkate 

alındığında halen yürürlükte olan 4 yıllık eğitim süresi  çok yetersizdir. Uluslararası standartlar  ve ülke çıkarları 

dikkate alınarak sürenin 5 yıla çıkarılması uygun olacaktır.  

İç ve dış rotasyonların (kurum içi ve dışı) belirlendiği şekilde (süre ve içerik) uygulanması şarttır. Ancak halen 

yürürlükte olan uygulamaya göre mevcut İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları rotasyonlarının 

kaldırılması ve diğer dalların anestezi rotasyon taleplerinin gözden geçirilerek bazılarının kaldırılması gerekir.   

Özel dal hastanelerinde (örn; Göğüs, Kalp-Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Sanatoryum, Çocuk 

Hastanesi)  anestezi uzmanlık eğitimi verilmemeli; ayrıca kurum içinde karşılanamayan iç ve dış rotasyonların 

mutlaka tamamlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ  

Her ameliyat odası için bir anestezi teknikeri/teknisyeni  

Postoperatif ayılma ve bakım ünitesi için 2 yatak için bir hemşire 

Biyomedikal teknikeri 

 

HASTA SAYISI 

Yıllık en az 8000 operatif anestezi, ağrı ve yoğun bakım hastası  
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

Halen aşağıda bir örneği eklenmiş olan karne uygulamada olup, uzmanlık sınavı öncesi tamamlanmış olarak teslim edilmesi 

istenmektedir. Ancak kurulumuzca güncel uygulamalar da dikkate alınarak yapılması gereken asgari işlem ve sayılar  yeniden 

belirlenmiştir. 

 

 

 

ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 

ASİSTAN KARNESİ 

Asistan  Karnesi, uzmanlık öğrenciliği sürecinin; eğitim, öğretim ve uygulama unsurlarının, bireysel bazda detaylı  olarak belgelenmesini amaçlar. 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Board (TARB)’u, eğitim çalışmaları  çerçevesinde, Türkiye için en uygun asistan karnesinin oluşturulması 

amacıyla, ulusal ve uluslararası karneleri ve ilgili belgeleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürürken, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Tıpta Uzmanlık 

Tüzüğü”’nü Haziran 2002’de  yayınlaması ile, “Asistan Karnesi”,  tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda, “kullanılması zorunlu resmi belge” özelliği 

kazanmıştır. 
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Asistan Karnesi; karne sahibinin kişisel özlük bilgileri ile birlikte, verilen eğitim, öğretim ve uygulamaların nitelik ve niceliği hakkında ayrıntılı bilgi 

vermektedir. Bu bilgiler, temelde, uzmanlık öğrencilerinin, birbirleri ile eşdeğer bilgi ve deneyime sahip olması yönünde yol gösterici olmayı genelde 

ise, eğitim kurumlarını eşdeğer eğitim verme olanaklarını sağlamaya yöneltme ve erişmeye zorlamayı  hedeflemektedir. 

Asistan Karnesi kapsamındaki konular ile, yurdumuzun sahip olduğu eğitim, öğretim ve uygulama olanaklarına uygun olduğu görülen aktivite ve 

minimal sayısal uygulama sınırından oluşan değerlendirme kriterleri; tıpta uzmanlık eğitimi veren ulusal eğitim kurumlarında kullanılan asistan 

karneleri ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği uzmanlık eğitim rehber programlarından oluşan belge ve deneyim birikimleri ile, Avrupa 

Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Board’u eğitim rehberliği verilerinden *“Training Guidelines in Anaesthesia of the European Board of 

Anaesthesiology, Reanimation and Intensive Care” (European Journal of Anaesthesiology, 2001, 18, 563-71)+ yararlanılarak belirlenmiştir.  

Bilim ve teknolojide zaman içinde  meydana gelecek gelişmeler nedeniyle, Asistan Karnesi’nde bulunan konu ve değerlendirme  kriterlerinde 

değişikliklerin yapılması doğaldır. Bu nedenle, kişi veya kurumların değişiklik önerilerinin, TARB’unun tekrarlanacak eğitim çalışmalarında gündeme 

getirilip,  uygun şekilde güncelleştirilmesi, sorgulayıcılık temeline sahip çağdaş bilimin gerçeği ve gereği olacaktır.
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İÇİNDEKİLER 

 

  I. Kurum ve Kimlik Bilgileri 

 II.Teorik Eğitim ve Bilimsel Aktivite 

III. Klinik Uygulamalar 

 

A. Klinik beceriler 
 

1. Havayolu açıklığının sağlanması 

2. Damar yolu açılması 

3. Bölgesel bloklar 

 

B.  Branşlara göre uygulamalar 

1. Kliniklere göre dağılım 
2. Günübirlik anestezi 
3. Ameliyathane dışı girişimler 
4. Hastane dışı girişimler 
5. Özel girişim ve işlemler  
6. Ağrı tedavisi  
7. Yoğun bakım 

 
IV. Uzmanlık tezi 
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I. KURUM VE KİMLİK BİLGİLERİ 

 

Kurumu  

Adı Soyadı  

Kurum sicil no  

Doğum yeri ve tarihi  

Bitirdiği lise / tarih  

Bitirdiği fakülte / başlama ve bitirme tarihi  

Mesleki deneyimi  

Yabancı dil ve sınav puanları  

TUS puan  

Asistanlığa başlama tarihi  

Uzman olduğu tarih  
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UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SAYILARI 
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Seminer sunumu  4  

Makale (dergi) sunumu  8  

Toplam anestezi  1500  

Genel anestezi  500  

Geriatrik hasta (> 70) 30  

Pediatrik hasta (< 5 yaş) 50  

Pediatrik hasta (< 1 yaş) 10  

ASA IV-V hasta 20  

C/S 10  

Torasik cerrahi 15  

İntrakranial girişimler 15  

Ürolojik girişimler 10  

KBB girişimleri  20  

Göz girişimleri 10  

Laringeal maske  50  

Spiralli tüp 50  

Nazal entübasyon 20  

Yenidoğan entübasyonu 20  

Endobronşial entübasyon 10  

Santral ven 25  

Arter 25  

Pulmoner arter 10  

Spinal blok 50  

Epidural blok 50  

Kombine spinal-epidural blok 10  

Obstetrik analjezi 10  

Brakial pleksus bloğu 5  

Üst ekstremite sinir bloğu 5  

Alt ekstremite bloğu 5  

RIVA 10  

Pediatrik kaudal 10  

Kardiopulmoner resüsitasyon  5  

CT/MRI 10  

PCA hazırlık ve izleme 25  

Yoğun bakım (hasta) 70   

 
 
* Birinci sütun yapılması beklenen, ikinci sütun 
gerçekleşen sayıları göstermektedir.  
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 24 

24 

24 

II. TEORİK EĞİTİM ve BİLİMSEL AKTİVİTE 

 

SEMİNER SUNUMU 

 

 Konu Tarih Danışman 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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 25 

25 

25 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

MAKALE (Dergi) SUNUMU  

 

 Konu Tarih Danışman 

1    

2    

3    

4    
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 26 

26 

26 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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 27 

27 

27 

DİNLEDİĞİ DERSLER / SEMİNERLER 

 

 Tarih  Konu Anlatan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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 28 

28 

28 

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

 Tarih  Konu Anlatan 

26    

27    

28    

29    

30    

31    
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 29 

29 

29 

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    
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 30 

30 

30 

50    

 

 

KATILDIĞI KONGRE / SEMPOZYUM / PANEL / KURS 

 

 Adı, Yeri, Tarihi 
Sunu 

Sözlü/Poster/Yok 

Kredi Puanı 

1    

    

2    

    

3    

    

4    

    

5    

    

6    
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 31 

31 

31 

    

7    

    

8    

    

9    

    

10    

    

 

 

 Adı,  Yeri, Tarihi 
Sunu 

Sözlü/Poster/Yok 

Aldığı Kredi 
Puanı 

11    

    

12    
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 32 

32 

32 

13    

    

14    

    

15    

    

16    

    

17    

    

18    

    

19    

    

20    
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 33 

33 

33 

21    

    

 

BİLDİRİLER 

 

 Yazarlar, Başlık Tarih Yer Kendisi sundu 

1     

     

2    
 

     

3     

     

4     
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 34 

34 

34 

5     

     

6     

     

7     

     

8     

     

 

 

 Yazarlar, Başlık Tarih Yer Kendisi sundu 

9    
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 35 

35 

35 

10    
 

    
 

11    
 

    
 

12    
 

    
 

13    
 

    
 

14    
 

    
 

15    
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 36 

36 

36 

    
 

16    
 

    
 

 

YAYINLAR 

 

 Yazarlar, Başlık, Dergi Adı, Yılı; Volüm: Sayfa 

1  

  

2  

  

3  
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 37 

37 

37 

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  
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 38 

38 

38 

 Yazarlar, Başlık, Dergi Adı, Yılı; Volüm: Sayfa 

9  

  

10  

  

11  

  

12  

  

13  
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 39 

39 

39 

14  

  

15  

  

16  

  

 

ROTASYONLAR 

 

 Süre Tarih Sorumlu Eğitici 

Zorunlu Rotasyonlar* 
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 40 

40 

40 

Klinik içi rotasyonlar 
   

Çocuk Cerrahisi    

Plastik ve Rekonstr Cerrahi    

Kadın Hast ve Doğum    

Ortopedi ve Travmatoloji    

Genel Cerrahi    

Göz Hastalıkları    

Kulak Burun ve Boğaz Hast    

Beyin ve Sinir Cerrahisi    

Göğüs Cerrahisi    

Kalp ve Damar Cerrahisi    

Transplantasyon    

Üroloji    

Günübirlik Cerrahi    

Anestezi Polikliniği    

Yoğun Bakım    
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 41 

41 

41 

Ağrı Tedavisi    

Acil Servis    

* Bu rotasyonların bitiminde ilgili Anabilim Dalı/Klinik ‘Rotasyon Belgesi’ni Dekanlık/ Başhekimliğe göndermelidir. 

 

SINAVLAR 

 

 Türü (Ara, Yeterlik vb) Tarih Puan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 42 

42 

42 

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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 43 

43 

43 

 

III. KLİNİK UYGULAMALAR  
 

III.A.KLİNİK BECERİLER 

 

III.A.1. HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI 

 

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON (Toplam sayılar) 

 

1.yıl 2.yıl 3.yıl 4.yıl 5.yıl 

     

 

GÜÇ ENTÜBASYON 

 

 Tarih Protokol Yaş Güçlük Nedeni  Yöntem Y/D* Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        
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 44 

44 

44 

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17      

 

  

18        

 

 

 

 

* Yardımlı/denetimli olarak yapılan işlemler için (+) konulacaktır. 
 

 

 

 

45/178



 

 45 

45 

45 

 

LARİNGEAL MASKE 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
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 46 

46 

46 

15      

16      

17      

18      
 
 
 
 
 
 

19      

20      

21      

21      

22      

23      

24      

 

 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

25      

26      

27      
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 47 

47 

47 

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      
 
 
 
 
 
 

42      

43      

44      

45      
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 48 

48 

48 

46      

47      

48      

49      

50      

 

 

KOPA 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1 
     

2      

3      

4      

5 
     

6      

7      

8      
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 49 

49 

49 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
 
 
 
 
 
 

19      

20      

21      

21      

22      

23      

24      
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 50 

50 

50 

 

NAZAL ENTÜBASYON 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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 51 

51 

51 

16      

17      

18      
 
 
 
 
 
 

19      

20      

21      

21      

22      

23      

24      

 

 

YENİDOĞAN / BEBEK ENTÜBASYONU 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      
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 52 

52 

52 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
 
 
 
 
 
 

19      

20      

21      

21      
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 53 

53 

53 

22      

23      

24      

 

 

SPİRALLİ TÜP 

 

 Tarih Protokol Yaş Sorumlu Eğitici 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 54 

54 

54 

11     

12     

 

ENDOBRONŞİYAL ENTÜBASYON (Çift Lümenli Tüp) 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

55/178



 

 55 

55 

55 

FİBEROPTİK ENTÜBASYON 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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 56 

56 

56 

PERKÜTAN TRAKEOTOMİ 

 

 Tarih Protokol Yaş Y/D Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 57 

57 

57 

III.A.2. DAMAR YOLU AÇILMASI 

 

ARTER 

 

 Tarih Protokol Yaş Giriş Yeri 
(radiyal, femoral, vb) 

Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

58/178



 

 58 

58 

58 

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
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 59 

59 

59 

SANTRAL VEN 

 

 Tarih Protokol Yaş 

Giriş Yeri 

(juguler, femoral, 

subklavyen vb) 

 

Y/D Sorumlu Eğitici 

1 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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 60 

60 

60 

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

PULMONER ARTER (Swan-Ganz kateteri) 

 

 Tarih Protokol Yaş Endikasyon Y/D Sorumlu Eğitici 

1 
      

2 
      

3 
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 61 

61 

61 

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
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 62 

62 

62 

III.A.3. BÖLGESEL BLOKLAR 

 

SPİNAL ANESTEZİ 

 

 Tarih Protokol Yaş Cerrahi Girişim Y/D Sorumlu Eğitici 

1 

 

 

 

      

 2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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 63 

63 

63 

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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 64 

64 

64 

 

 Tarih Protokol Yaş Cerrahi Girişim Y/D Sorumlu Eğitici 

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       
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 65 

65 

65 

42       

 43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       

 
 

EPİDURAL ANESTEZİ 

 

 Tarih Protokol Yaş 
Blok Yeri 

(torasik, lumbal, 
kaudal) 

Cerrahi 

işlem 

 
Y/D Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        
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 66 

66 

66 

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        
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 67 

67 

67 

23        

24        

25        

 

 

 Tarih Protokol Yaş 
Blok Yeri 

(torasik,lumbal, audal) 
 
 
 

Cerrahi 
işlem 

Y/D Sorumlu Eğitici 

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

68/178



 

 68 

68 

68 

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        
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 69 

69 

69 

KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL  ANESTEZİ 

 

 Tarih Protokol Yaş Cerrahi Girişim Y/D Sorumlu Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

70/178



 

 70 

70 

70 

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

PERİFERİK SİNİR BLOKLARI 

 

 Tarih Protokol Yaş Blok Tipi 
(aksiller, femoral, 
siyatik vb) 

Y/D Sorumlu Eğitici 

1       

2       

3       

4       
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 71 

71 

71 

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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 72 

72 

72 

23       

24       

25       

 

 

REJİYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) 

 

 Tarih Protokol Yaş Cerrahi Girişim Y/D Sorumlu Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

73/178



 

 73 

73 

73 

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26 

 

      

 

III.B. BRANŞLARA GÖRE UYGULAMALAR 
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 74 

74 

74 

 

III.B.1. KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIM 
 

ÇOCUK CERRAHİSİ  

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi Yöntemi Cerrahi işlem 
Sorumlu 
Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

75/178



 

 75 

75 

75 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi Yöntemi Cerrahi işlem 
Sorumlu 
Eğitici 

25 

28 

       

26        

27        

28        

29        

30        
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 76 

76 

76 

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        
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 77 

77 

77 

53        

54        

55        

56        

57        
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 78 

78 

78 

 
 

OBSTETRİK ANESTEZİ   (C/S) 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi Yöntemi Sorumlu Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6 
      

7 
      

8       

9       

10       

11 
      

12       

13       

14       
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 79 

79 

79 

15       

16      
 

 

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 
 
 

JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLER 

 
 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, Spinal, Epidural vb) Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        
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 80 

80 

80 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12 

 

 

       

13        

14        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

81/178



 

 81 

81 

81 

22        

23        

24        

25        

26        

 

GENEL CERRAHİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, Spinal, Epidural vb) Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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 82 

82 

82 

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        
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 83 

83 

83 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

27        

28        

29        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

84/178



 

 84 

84 

84 

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54        

 

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA 
Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        
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 85 

85 

85 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

86/178



 

 86 

86 

86 

21        

22        

23        

24        

25        

26        
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 87 

87 

87 

 
 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA 
Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

88/178



 

 88 

88 

88 

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

 
 

KULAK,  BURUN VE BOĞAZ CERRAHİSİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi  Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        
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 89 

89 

89 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
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 90 

90 

90 

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

 
 
 

GÖZ HASTALIKLARI 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi  Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 91 

91 

91 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        
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 92 

92 

92 

25        

26        

 
 
 

PLASTİK VE  REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

93/178



 

 93 

93 

93 

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        
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 94 

94 

94 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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 95 

95 

95 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

 
 
 
 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi  Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        
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 96 

96 

96 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
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 97 

97 

97 

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 

 

 

III.B.2. GÜNÜBİRLİK ANESTEZİ 

 

 Tarih Protokol Yaş ASA Anestezi (Genel, 
Spinal, Epidural vb) 

Ameliyat Sorumlu Eğitici 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 98 

98 

98 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        
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 99 

99 

99 

25        

26        

27        

III.B.3. AMELİYATHANE DIŞI GİRİŞİMLER 

 

 Girişim Tarih Protokol Yaş ASA Sorumlu Eğitici 

 Kardiyoversiyon      

1        

2        

3        

4        

5       

6       

7       

8       

 Kardiak kateterizasyon       

1        

2        
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 100 

100 

100 

3        

4       

6        

7       

8        

9        

10 
  

 
     

11 
 

 
     

12       

13       

14 
 

 
     

15       

16       

17        

18       
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 101 

101 

101 

 

 

 Girişim Tarih Protokol Yaş ASA 
Sorumlu Eğitici 

 MRI / BT      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Endoskopi 

 

     

1       
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 102 

102 

102 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

103/178



 

 103 

103 

103 

 

 

 
Girişim Tarih Protokol Yaş ASA 

Sorumlu Eğitici 

  EKT      

1       

2       

3       

4       

5       

 Radyoterapi      

1       

2       

3       

4       

5       

 İntratekal enjeksiyon/ LP      

1        

2        
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 104 

104 

104 

3       

4       

5       

  Diğer      
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 105 

105 

105 

 

III.B.4. HASTANE DIŞI GİRİŞİMLER 

 

  Tarih Protokol Yaş ASA Sorumlu Eğitici 

 CPR       

1        

2        

3        

4        

5       

6       

 Hasta Transportu      

1        

2        

3        

4       

5       

6       

106/178



 

 106 

106 

106 

7       

8       

 Diğer      
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 107 

107 

107 

III.B.5. ÖZEL GİRİŞİM ve İŞLEMLER  

 

  Tarih Protokol Yaş Cerrahi girişim Sorumlu 
Eğitici 

 Kontrollü hipotansiyon      

1        

2        

3        

4       

5        

6       

7       

8       

 Hipotermi      

1       

2       

3       

4       

5       

108/178



 

 108 

108 

108 

 6       

7       

8       

 Ototransfüzyon      

1       

2       

3       

4       

5       

6        

7       

109/178



 

 109 

109 

109 

 

  Tarih Protokol Yaş Cerrahi girişim Sorumlu 
Eğitici 

 Uyarılmış yanıtlar      

1        

2        

3        

4       

5        

6       

7       

8       

 Sinir-kas iletimi izlemi      

1       

2       

3       

4       

5       

110/178



 

 110 

110 

110 

 6       

7       

8       

 Diğer      

1       

2       

3       

4       

5       

6        

7       
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 111 

111 

111 

 

III.B.6. AĞRI TEDAVİSİ 

 

 

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ 

 

 

 
Tarih 
 

Protokol Yaş Cerrahi Girişim Analjezi Yöntemi 
Sorumlu 
Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

112/178



 

 112 

112 

112 

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       
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 113 

113 

113 

 

 
Tarih 
 

Protokol Yaş Cerrahi Girişim Analjezi Yöntemi 
Sorumlu 
Eğitici 

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

114/178



 

 114 

114 

114 

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       

 

 

 

 

 
Tarih 
 

Protokol Yaş Cerrahi Girişim Analjezi Yöntemi 
Sorumlu 
Eğitici 

51       

52       

53       

115/178



 

 115 

115 

115 

54       

55       

56       

57       

58       

59       

60       

61       

62       

63       

64       

65       

66       

67       

68       

69       

70       

71       

116/178



 

 116 

116 

116 

72       

73       

74       

75       

76       

77       

 

KRONİK AĞRIDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ 

 

 

 
Tarih 
 

Protokol Yaş Tanı Analjezi Yöntemi 
Sorumlu 
Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

117/178



 

 117 

117 

117 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

118/178



 

 118 

118 

118 

KRONİK AĞRIDA MEDİKAL TEDAVİ 

 

 

 
Tarih 
 

Protokol Yaş Tanı Analjezi Yöntemi 
Sorumlu 
Eğitici 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

119/178



 

 119 

119 

119 

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

 

 
 
Tarih Protokol Yaş Tanı Analjezi Yöntemi 

Sorumlu 
Eğitici 

25       

26       

27       

28       

29       

120/178



 

 120 

120 

120 

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

121/178



 

 121 

121 

121 

48       

49       

50       

51      
 

 

 

 

III.B.7. YOĞUN BAKIM 

 

 Tarih Protokol Yaş Hastalık/Durum* Sorumlu Eğitici 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

122/178



 

 122 

122 

122 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

23      

 

* Bu sütuna yazılacak temel hastalık veya durumlar.  

 

123/178



 

 123 

123 

123 

Postoperatif bakım   Primer dolaşım sorunu   Enfeksiyon 

İzlem     Primer SSS sorunu    Zehirlenme   

CPR ve sonrası    Primer böbrek sorunu    Travma 

Primer solunum sorunu  Sepsis 

      

   

  

 

124/178



 

 124 

124 

124 

 

 

 Tarih Protokol Yaş Hastalık/Durum Sorumlu Eğitici 

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

125/178



 

 125 

125 

125 

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

126/178



 

 126 

126 

126 

 

 Tarih Protokol Yaş Hastalık/Durum* Sorumlu Eğitici 

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      

61      

62      

63      

64      

127/178



 

 127 

127 

127 

65      

66      

67      

68      

69      

70      

71      

72      

73      

74      

75      

76      

77      

 

 

 

 

 

128/178



 

 128 

128 

128 

IV. UZMANLIK TEZİ 

 

 

Veriliş tarihi: 

Başlangıç tarihi: 

Bitiş tarihi: 

Danışman: 

Konusu: 

 

Özeti: 
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 129 

129 

129 

UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR VE SAYILARI (en az) 

Genel anestezi     500 

Geriatrik hasta (> 70)     30 

Pediatrik hasta (< 5 yaş)   50 

Pediatrik hasta (< 1 yaş)   10 

C/S      20 

Göğüs cerrahisi    15 

İntrakranial girişimler    15 

Ürolojik girişimler    15 

KBB girişimleri     30 

Göz girişimleri     30 

Plast ve Rekonstrüktif Cer   30  

ASA IV-V hasta anestezisi   20  

3. Basamak yoğun bakımda hasta takibi 30 

Laringeal maske     50 

Nazal entübasyon    20 

Yenidoğan entübasyonu   10 

Endobronşial entübasyon   5 

Santral ven kateterizasyonu   25 

Arter kateterizasyonu    25 

Pulmoner arter kateterizasyonu  2 

Spinal blok     50 

130/178



 

 130 

130 

130 

Epidural blok     30 

Kombine spinal-epidural blok  30 

Obstetrik analjezi    10 

Brakial pleksus bloğu    5 

Üst ekstremite sinir bloğu   5 

Alt ekstremite sinir bloğu   5 

RIVA      10 

Pediatrik kaudal    10 

Kardiopulmoner resüsitasyon  15 

Ameliyathane dışı anestezi   30 

PCA hazırlık ve izleme    20 

 
b. Değerlendirme Ölçütleri 

Yönetmeliğin öngördüğü ara sınavlar ve uzmanlık sınavı yapılır. Kurulumuz, değerlendirme dönemleri sonucunda başarısız olunduğunda, 

başarısız bulunan sürenin uzmanlık eğitimi süresine ilave edilmesinin  eğitimin verimliliğini artıracağı kanısındadır.  

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

Geribildirim esas olmakla birlikte değerlendirme ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bağımsız bir uzman kuruluştan yardım 

alınmalıdır.  

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim kurumlarının, yukarıda belirtilen standartlara uyması standardizasyonu sağlayacaktır.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
GÖREV GRUPLARI
I. Anestezi, II. Yoğun Bakım, III. Ağrı, IV. 
Acil ve İlkyardım, V. Mesleki Sorumluluk
Anestezi Tüm yaş gruplarına genel anestezi verir Genel Anesteziyi Tanımlar, Sınıflamasını Yapar

Santral ve periferik sinir bloklarını ve lokal 
anestezi yöntemlerini anestezi ve postoperatif 
analjezi amacı ile uygular Lokal ve rejyonel anestezi uygulamalarını yönetir

Lokal anestezi (LA) ile opere olacak hastaları 
preoperatif değerlendirir

Hastanın olası LA allerji öyküsünün varlığının önemini 
tanımlar

Hastanın mevcut hastalıkları ile LA etkileşimini tanımlar
Hastanın kullandığı ilaçları ve LA uygulamaya etkisini 
tanımlar
LA'nin başarısızlığında diğer yöntemlere geçmenin önemini 
tanımlar

LA uygulama yerindeki enfeksiyonun önemini tanımlar

LA hakkında hastayı bilgilendirir ve onayını alır
LA uygulanacak hastaya LA hakkında bilgi vermenin ve LA 
için onam almanın önemini tanımlar

LA ile opere olacak hastalara premedikasyon yapar Premedikasyon ilaçlarını tanımlar
Hastaya uygun premedikasyon ajanını uygun yolla 
uygulamanın önemini tanımlar

Asepsi ve antisepsiyi uygular Sterilizasyonun önemini ve kullanılan malzemeyi tanımlar

Lokal anestezi uygulamalarını yapar
Lokal anesteziklerle ilgili farmakolojik özelliklerin 
sınıflamasını yapar
LA'lerin etki mekanizmasını ,metabolizmasını ve toksisitesini 
tanımlar

Cerrahi işleme göre kullanılacak LA ajan ve dozunu tanımlar

LA yöntemleri için gerekli anatomiyi tanımlar
LA tekniklerinde kullanılacak nirengi noktalarını tanımlar ve 
kullanır

LA uygulamalarında kullanılan malzemeleri tanımlar
LA ile ilişkili komplikasyonları yönetir Sistemik toksisiteyi tanımlar

LA toksisitesinin ayırıcı tanısını ve tedavisini tanımlar

Metheboglobineminin ayırıcı tanısını ve tedavisini tanımlar
LA ile ilişkili yan etkileri yönetir Adrenaline bağlı yan etkilerini tanımlar

Lokal anesteziklere bağlı allerjik etkileri tanımlar

Yetersiz bloğu ve alınacak tedbirleri tanımlar
LA yapılmış hastaların post operatif bakımını yapar Doku hasarını tanımlar

Sinir hasarını tanımlar
Enfeksiyon ve inflamasyonu tanımlar

Spinal anestezi uygulamasını yönetir
Spinal Anestezi (SA) yapılması planlanan hastanın 
preoperatif değerlendirmesini yapar

SA uygulanacak hastada preop fizik muayenenin önemini 
tanımlar

SA ile etkileşebilecek sistemik hastalıkları tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların SA ile etkileşiminin 
önemini tanımlar
Vertebral kolonun anatomisinin muayenesinin önemini 
tanımlar

SA endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar

SA hakkında hastayı bilgilendirir ve onayını alır
SA uygulanacak hastaya SA hakkında bilgi vermenin ve onam 
almanın önemini tanımlar
SA'nın başarısızlığında diğer yöntemlere geçmenin önemini 
tanımlar

SA uygulama yerindeki enfeksiyonun önemini tanımlar
Hastanın durumuna, operasyonun tipine göre 
gerekli monitörizasyonu yapar Monitörizasyonun önemini tanımlar
SA ve antikoagülan ilaç etkileşiminin kurallarını 
uygular

Koagülasyonu etkileyen ilaçları sınıflandırır, doz-zaman 
ilişkilerini tanımlar

SA uygulanacak bölgenin fizik muayenesini yapar
Vertebral kanal ve spinal kordun anatomik özelliklerinin 
önemini tanımlar

Hastaya uygun pozisyon verir SA uygulamasında kullanılan hasta pozisyonlarını tanımlar

SA uygulaması sırasında kullanılan hasta pozisyonlarının 
özelliklerini ve önemini tanımlar

SA uygulamasında kullanılan hasta pozisyonlarının ve SA 
düzeyinin etkileşimini tanımlar

Asepsi ve antisepsi yapar
SA uygulanacak bölgede asepsi ve antisepsinin önemini 
tanımlar

Uygulama yapılacak anatomik lokalizasyonu 
belirler

SA uygulama sonrası spinal anestezi düzeyini etkileyen 
faktörleri tanımlar

Kullanılacak tekniğe karar verir (orta hat veya 
paramedian yaklaşım)
SA girişiminde kullanılacak malzemeyi (iğne,ilaç 
vs) belirler SA de kullanılacak iğne tiplerini tanımlar

SA de kullanılan lokal anestezik ilaçları ve diğer ilaçları 
sınıflandırır ve dozlarını tanımlar

Bloğu yapar
Subaraknoid aralığa ulaşmak için geçmesi gereken anatomik 
katları tanımlar
Blok uygulamasını tanımlar

Blok düzeyini kontrol eder
Spinal sinirlerin sempatik, duyusal ve motor dağılımlarının 
özelliklerini tanımlar

Duyusal bloğun seviye kontrolü için yapılan testleri tanımlar

Motor bloğun düzeyi için Bromage skalasını tanımlar
Cerrahi girişim seviyesine göre gerekli blok düzeyi 
için tedbirini alır ve uygular Blok seviyesi etkileyen faktörleri tanımlar

SA sonrası oluşabilecek yan etkileri yönetir
SA sonrası yan etkileri sınıflandırır ve tanımlar 
(kardiyovasküler,nörolojik, respiratuar, gastrointestinal)

Postoperatif dönemde işleme bağlı gelişen 
komplikasyonları tanır ve yönetir SA sonrası gelişen komplikasyonları tanımlar

133/178



TUKMOS	  Çekirdek	  Müfredatları Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Postspinal baş ağrısını tanır ve yönetir Post spinal baş ağrısı mekanizmasını ve tedavisini tanımlar

Epidural anestezi uygulamalarını yönetir
Epidural anestezi (EA) ve analjezi uygulanacak 
hastanın preoperatif değerlendirmesini yapar

EA uygulanacak hastada preop fizik muayenenin önemini 
tanımlar

EA ile etkileşebilecek sistemik hastalıkları tanımlar
Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların EA ile etkileşiminin 
önemini tanımlar
Vertebral kolonun anatomisinin muayenesinin önemini 
tanımlar

EA endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar

EA hakkında hastayı bilgilendirir ve onayını alır
EA uygulanacak hastaya EA hakkında bilgi vermenin ve EA 
için onam almanın önemini tanımlar
EA'nın başarısızlığında diğer yöntemlere geçmenin önemini 
tanımlar

EA uygulama yerindeki enfeksiyonun önemini tanımlar
Operasyon odasında hastanın durumuna ve 
operasyonun tipine göre gerekli monitörizasyonu 
yapar Monitörizasyonun önemini ve genel kurallarını tanımlar
EA ve antikoagülan ilaç etkileşiminin kurallarını 
uygular

Koagülasyonu etkileyen ilaçları sınıflandırır, doz-zaman 
ilişkilerini tanımlar

EA uygulanacak bölgenin fizik muayenesini yapar
Vertebral kanal ve spinal kordun anatomik özelliklerinin 
önemini tanımlar

Hastaya uygun pozisyon verir EA uygulamasında kullanılan hasta pozisyonlarını tanımlar

EA uygulaması sırasında kullanılan hasta pozisyonlarının 
özelliklerini ve önemini tanımlar

Asepsi ve antisepsi yapar
EA uygulanacak bölgede asepsi ve antisepsinin önemini 
tanımlar

Uygulama yapılacak anatomik lokalizasyonu 
belirler

EA uygulama sonrası epidural anestezi düzeyini etkileyen 
faktörleri tanımlar
Epidural aralığa ulaşmak için geçmesi gereken anatomik 
katları tanımlar

Kullanılacak tekniğe karar verir (Orta hat veya 
paramedian yaklaşım)

EA uygulamasında kullanılan hasta pozisyonlarının ve EA 
düzeyi ile etkileşimini tanımlar

Epidural girişim için gerekli ekipmanı 
(iğneler,kateterler,ilaçlar,vs) hazırlar EA de kullanılan ilaçları tanımlar

EA de kullanılan farklı ilaçların etki mekanizmalarını, 
dozlarını ve yan etkilerini tanımlar

EA de kullanılan iğnelerin özelliklerini tanımlar

EA de kullanılan kateterlerin özelliklerinin önemini tanımlar
Epidural aralığı bulur ve tek doz ilaç uygulaması 
yapar veya sürekli infüzyon için kateter yerleştirir Epidural aralığı tesbit etme yöntemlerini tanımlar

Epidural anestezi ve analjeziyi tanımlar
Farklı hasta gruplarında farklı yöntemler 
kullanarak epidural aralığı tespit eder

Farklı hasta gruplarında farklı yöntemlerle epidural aralığı 
tespit etme yöntemlerinin önemini tanımlar
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Epidural kateterin doğru yerde olduğunu test eder
Epidural kateterin epidural aralıkta olduğunu test etmenin 
önemini tanımlar
Epidural kateterin yerinde olduğunu test etmede kullanılan 
ilaçları tanımlar

Epidural kateterin operasyon özelliklerine ve yerleştirilen 
anatomik lokalizasyona göre ne kadar mesafede tespit 
edilmesi gerektiğinin önemini tanımlar

Blok düzeyini kontrol eder Blok seviyesini etkileyen faktörleri tanımlar

Blok seviyesi için gerekli epidural ilaç hacmini tanımlar
Spinal sinirlerin sempatik, duyusal ve motor dağılımlarının 
özelliklerini tanımlar

Duyusal bloğun seviye kontrolü için yapılan testleri tanımlar

Motor bloğun düzeyi için Bromage skalasını tanımlar
Cerrahi girişim seviyesine göre gerekli blok düzeyi 
için tedbirini alır ve uygular

Epidural kateteri çeker
Epidural kateterin ne zaman çekilmesi gerektiğinin önemini 
tanımlar

Epidural kateteri tünelize eder Epidural kateterin tünelize edilmesini tanımlar
EA sonrası oluşabilecek yan etkiler için tedbirini 
alır ve yan etkileri yönetir EA'nın yan etkilerinin neler olduğunu tanımlar

EA'nın yan etkilerinin tedavisini tanımlar
EA'nın komplikasyonlarını yönetir EA'nın komplikasyonlarını tanımlar
Postoperatif dönemde epidural kateter yardımıyla 
postoperatif analjezi uygulaması yapar

İntermittan bolus, sürekli infüzyon veya hasta kontrollü 
analjezi (HKA) uygulamalarını tanımlar

HKA uygulamasında kullanılan ilaçları ve dozlarını tanımlar

Postoperatif dönemde analjezi amacıyla kullanım sırasında 
oluşabilecek komplikasyonları ve bunların önemini tanımlar

EA komplikasyonlarını tanır ve yönetir EA sonrası gelişen komplikasyonları tanımlar

Epidural hematomu tanır ve tedavisini yönetir
Epidural hematom gelişme riskini ve predispozan faktörleri 
öntanır

Periferik sinir blokları uygulamalarını yönetir
Periferik sinir bloğu (PSB) uygulanacak hastanın 
preoperatif değerlendirmesini yapar

PSB uygulanacak hastada preop fizik muayenenin önemini 
tanımlar

PSB ile etkileşebilecek sistemik hastalıkları tanımlar

PSB endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını tanımlar

PSB hakkında hastayı bilgilendirir ve onayını alır
PSB uygulanacak hastaya PSB hakkında bilgi vermenin ve 
PSB için onam almanın önemini tanımlar
PSB'nin başarısızlığında diğer yöntemlere geçmenin önemini 
tanımlar

Hastanın durumuna, operasyonun tipine göre ilave 
monitörizasyon yapar Monitörizasyonun önemini tanımlar
PSB uygulanacak bölgenin fizik muayenesini yapar PSB uygulanacak bölgenin anatomisini tanımlar
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PSB uygulanacak bölgenin anatomik değişikliklerin bloğa 
etkisini tanımlar

Hastaya uygun pozisyon verir
PSB uygulamaları sırasında girişim için gerekli olan hasta 
pozisyonlarının önemini tanımlar

Asepsi ve antisepsi yapar
PSB uygulanacak bölgede asepsi ve antisepsinin önemini 
tanımlar

Uygulama yapılacak anatomik lokalizasyonu 
belirler

Blok başarısında anatomik yapıların birbiriyle ilişkisinin 
önemini tanımlar

Kullanılacak tekniğe karar verir PSB uygulamalarında kullanılan yöntemleri tanımlar
PSB için gerekli ekipmanı (nörostimülatör, 
iğneler,kateterler,ilaçlar, ultrason vs) hazırlar PSB yapmada kullanılan iğnelerin özelliklerini tanımlar

Postoperatif analjezi amacıyla kullanılan kateterlerin 
özelliklerini tanımlar
PSB'unda kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini 
tanımlar

LA toksisitesinde kullanılan ilaçların farmakolojik 
özelliklerini ve etki mekanizmalarını tanımlar

LA leri sayar ve sınıflandırır LA ilaçların sınıflamasını, farmakolojik özelliklerini tanımlar
Sinir blokları yaparken kullanılan cihazları tanır ve 
kullanır

Nörostimülatörün özelliklerini ve kullanım detaylarını 
tanımlar
Ultrasonografinin özelliklerini ve kullanım detaylarını 
tanımlar

Periferik sinirlerin anatomisini tanır Brakial pleksus anatomisini tanımlar
Lomber pleksus anatomisini tanımlar

Diğer periferik sinirlerin anatomisini tanımlar
Operasyon yerine göre istenilen PSB'nu yapar PSB uygulamasını tanımlar

Kateter uygulaması yapar Postoperatif analjezi amacıyla kateter yerleştirmesini tanımlar

Kateterden anestezi ve analjezi amacıyla kullanılacak ilaç 
konsantrasyonlarını ve hacimlerini tanımlar

PSB'ye bağlı gelişen yan etkileri tanır ve yönetir PSB'ye bağlı gelişen yan etkileri ve tedavisini tanımlar
Komplikasyonları tanır ve yönetir PSB uygulamasının komplikasyonlarını tanımlar

PSB uygulaması sonrası gelişen komplikasyonların tedavisini 
tanımlar

Sinir hasarını tanır ve tedavi eder
PSB uygulaması sırasında sinir hasarı oluştuğunu gösteren 
kriterleri tanımlar

PSB sonrası gelişen sinir hasarının tedavisini tanımlar
Rejyonel intravenöz anesteziyi uygular Rejyonel intravenöz anestezi uygulamasını tanımlar

Çift turnike uygulamasını tanımlar

Turnike uygulanan ekstremitede turnike sürelerini tanımlar

Esmarch bandajı uygulamasının özelliklerini tanımlar
Havayolu açıklığını değerlendirir ve güvenli 
havayolu sağlar Normal hava yolu yönetimini sağlamak Havayolu değerlendirmesini yapar Havayolu anatomisini açıklar

Havayolu açıklığını değerlendirme kriterlerini sayar
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Havayolu açıklığını sağlayacak ekipmanları tanımlar

Üst hava yolu fizyolojisi ve patofizyolojisini tanımlar
Havayolu açıklığını sağlar Airway ve yüz maskesi uygulamasını yapmak

LMA uygulamasının endikasyonlarını ve komplikasyonlarını 
sayar
LMA uygulamasını yapar

Kombitüp uygulamasının endikasyonlarını sayar
Kombitüp uygulamasını yapar

Endotrakeal entübasyon yapar
Endotrakeal entübasyon öncesi genel anestezi indüksiyon 
yöntemlerini tanımlar
Endotrakeal entübasyon öncesi regional anestezi tekniklerini 
tanımlar

Uyanık endotrakeal entübasyon tekniklerini sayar

Endotrakeal entübasyon endikasyonlarını sayar

Laringoskop çeşitlerini sayar ve özelliklerini tanımlar
Sniffing pozisyonunu tanımlar
Orotrakeal entübasyonu yapar

Nasotrakeal entübasyon endikasyonlarını sayar ve uygular

Endotarkeal entübasyonda tüpün yerinde olduğunu doğrular

Endotrakeal entübasyonun KVS ve solunum sistemi üzerine 
olan etkilerini açıklar ve alınacak önlemleri sayar

Ekstübasyon yapar Ekstübasyon kriterlerini sayar

Ekstübasyon patofizyolojisini ve farmakolojisini tanımlar
Ekstübasyon komplikasyonlarını sayar

Zor havayolu yönetimini sağlamak Zor havayolu tanısını tanımlar Zor havayoluna yol açan nedenleri sayar
Zor havayolu tanı kriterlerini sayar

Zor hava yolunda kullanılan ekipmanları tanımlar
ASA'nın zor havayolu algoritmasını sayar

Zor havayolu tedavisini yapar Fiberoptik laringoskopi/bronkoskopi endikasyonlarını sayar

Fiberoptik laringoskopik/bronkoskopik entübasyon uygular
Optik stile ile entübasyon yapar

Entübasyon stilesi veya bujileri ile entübasyon yapar
LMA içerisinden entübasyon yapar
Video laringoskop ile entübasyon yapar
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Solunumu kontrolünü yapar ve düzenler Fonksiyonel respiratuar anatomiyi tanımlar Solunum sistemi anatomisini açıklar

Solunum fizyolojisini tanımlar Solunum mekanizmasını açıklar
Spontan ventilasyon mekanizmasını açıklar
Mekanik ventilasyon mekanizmasını açıklar
Akciğer volümleri ve kapasitelerini sayar
Gaz dağılımı ve gaz diffüzyonunu tanımlar
Pulmoner perfüzyonu tanımlar
Ventilasyon/Perfüzyon bozukluğunu açıklar
Şant ve venöz karışımı tanımlar
Respiratuar gazların kanda taşınmasını tanımlar
Alveoler, arteriyel ve venöz gaz basınçlarını 
Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu tanımlar
Hipoksi nedenlerini sayar
Hiperkapni nedenlerini sayar

Solunum parametreleri ve havayolu basıncının 
monitörizasyonunu sağlar

Solunum parametrelerinin hastanın özelliklerine 
göre hesaplanmasını tanımlar
Oksijenasyon ve ventilasyonun monitörizasyon 
yöntemlerini sayar
Kan gazlarının değerlendirilmesini tanımlar

Hastanın solunum parametreleri ve uygulanacak 
oksijen konsantrasyonunu tanımlar

Solunum parametreleri ,uygulanacak oksijen 
konsantrasyonunu ve solunum modu seçeneğini 
ventilatör üzerinde ayarlar

Yapay solunum yapar Maske ve balon ile yapay solunum uygular Spontan solunumu tanımlar
Asiste solunumu tanımlar

Mekanik ventilasyon yapar Basınç ayarlı mekanik ventilasyonu tanımlar

Volüm ayarlı mekanik ventilasyonu tanımlar
Asiste mekanik ventilasyonu tanımlar
Kontrole mekanik ventilasyonu tanımlar

Anestezi esnasında solunum fonksiyonunun 
etkilenmesini tanımlar

Anestezi esnasında akciğer volümü ve solunum 
mekaniği değişimlerini sayar
Anestezi esnasında atelektazi ve havayolu 
kapanmasını açıklar
Anestezi esnasında atelektazinin önlenmesi için 
alınacak önlemleri sayar
Anestezi esnasında ventilasyon ve kan akımının 
dağılımını tanımlar
Anestezi esnasında ventilasyon/perfüzyon 
bozukluğunu tanımlar
Anestezi altında hipoksinin teşhisi ve tedavisini 
tanımlar
Anestezi altında hiperkapninin teşhisi ve tedavisini 
tanımlar
Mekanik ventilasyon sırasında ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları ve tedavisini tanımlar

Ekstübasyon yapar Ekstübasyon kriterlerini sayar
Ekstübasyon öncesi yapılan hazırlıkları sayar
Ekstübasyon sonrası ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları ve tedavisini tanımlar

.Ameliyathane dışı anestezi/sedasyon işlemlerini 
yönetir
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Çocuk ve erişkin hastada kardiyopulmoner 
resüsitasyon yapar

Erişkin hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon 
yapar Kardiyopulmoner arrest tanısını koyar Arreste neden olan durumları sıralar

Kazazede ve çevresindekilerin güvenliğini sağlar

Kazazedenin güvenli bir şekilde transferini sağlar
Bilinci değerlendirir

Temel yaşam desteğini uygular Havayolu açıklığını sağlar
Solunumu kontrol eder

Bilinci ve solunumu olmayan hastada yardım çağırır

Solunumu olan hastayı derlenme pozisyonuna alır

Yardım gelene dek ortamda OED varsa uygular

OED yoksa kardiyak masaj/yapay solunum uygular
Temel yaşam desteğine ne kadar süre devam edileceğini 
tanımlar
Hava yolunda yabancı cisim varsa uygun manevra ve 
Heimlich uygular

İleri yaşam desteğini uygular Sıvı ve ilaç tedavisi için damar yolu açar
Trakeal entübasyon yapar

Alternatif havayolu araçlarını tanımlar ve uygular
İlaç uygulamasının alternatif yollarını sayar

Hastayı monitörize eder ve ritm analizi yapar
VF ve nVT ritmlerini tanımlar
NEA ve asistol ritmini tanımlar
VF ve nVT varsa uygun algoritmatı uygular

NEA ve asistol varsa uygun algoritmayı uygular

KPR ilaçlarının doz ve endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Geri döndürülebilecek nedenleri tanımlar
KPR teknikleri ve araçlarını tanımlar

Peri-arrest aritmileri tanır ve tedavisini yapar
Kardiyoversiyon ve pacemaker uygulama endikasyonlarını 
tanımlar

KPR'ye son verme kriterlerini tanımlar KPR sonlandırılma kriterlerini sayar
KPR etik kurallarına uygun hareket eder KPR uygulanacak ve uygulanmayacak hastaları tanımlar

KPR etiğini tanımlar

Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlar ile baş etmeyi tanımlar
Çocuk hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon 
yapar Temel yaşam desteğini uygular Pediyatrik kardiyopulmoner arrest nedenlerini sayar

Pediyatrik temel yaşam desteğinde uygulama basamaklarını 
tanımlar
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Yabancı cisim ile havayolu obstrüksiyonunu tanımlar ve 
algoritmasını sayar

İleri yaşam desteğini uygular Pediyatrik ileri yaşam desteği algoritmasını tanımlar
Pediyatrik KPR'de kullanılan ilaçların dozlarını ve 
uygulanmasını tanımlar

Yenidoğan yaşam desteğini sağlar Yenidoğan yaşam desteği endikasyonlarını sayar

Yenidoğan yaşam desteği algoritmasını tanımlar

Yenidoğan yaşam desteğinde kullanılan ilaç dozlarını tanımlar
Anestezi ile ilgili komplikasyonları tanır ve 
yönetir

Anestezi komplikasyonlarına yol açan uygulayıcıya 
bağlı nedenleri önler
Anestezi komplikasyonlarına yol açan mekanik 
nedenleri önler

Anestezi makinesinin çalışma mekanizmasını 
açıklar. Ameliyathanenin merkezi gaz sistemini açıklar
Anestezi uygulamalarında kullanılan aletlerin 
teknik özelliklerini ve kontrol yöntemlerini açıklar.

Anestezi öncesinde sırasında ve sonrasında yetersiz 
organizasyonun komplikasyonlara yol açmaması 
için gerekli organizasyonu yapar.

Güvenli anestezi uygulaması için uygun fizik 
mekan organizasyonunu düzenler

Güvenli anestezi uygulaması için anestezi ekibini organize 
eder.

Anestezi uygulamalarında kullanılan anestezik 
ajanların etki mekanizmaları, yan etki ve toksik 
etkilerini açıklar.

Hastanın anestezi almasına yol açan durum ve 
yandaş hastalıklarına göre risk skorlaması yapar.
Solunum sistemi ile ilgili komplikasyonları tanır ve 
tedavi eder.
Kardiyovasküler sistem ile ilgili komplikasyonları 
tanır ve tedavi eder
Kardiyak aresti tanır ve tedavi eder. Otonom sistem ilaçlarını sayar.
Hava embolisini tanır ve tedavi eder.
Dolu midesi olan hastada gerekli anestezi tekniğini 
uygular.
Aspirasyon pnömonisi tanı ve tedavisini yapar.
Farkında olma durumu ile mücadele eder.
Santral antikolinerjik sendromu tanır tedavi eder.
Anestezi sırasında kullanılan ilaç ve sıvılara karşı 
gelişen beklenmeyen reaksiyonlar ile alerjik 
reaksiyonları tanır ve tedavi eder. Anaflaksi tedavisini açıklar
Ameliyat sırasında hastalara uygulanan pozisyonla 
ilgili komplikasyon gelişmemesi için gerekli 
önlemleri alır.

Postoperatif analjezi uygular
Postoperatif analjezi için anestezi ekibi ve cerrhi 
servis ile beraber gerekli organizasyonu yapar.
Postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan 
ilaçlarınetki mekanizmaları,yan etki ve toksik 

Postoperatif bulantı-kusma için proflaksisi uygular. Antiemetik ilaçları sayar.
Bulantı ve kusmanın fizyopatolojisini açıklar.

Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlığı 
yönetir Hastanın anamnezini alır Mevcut şikayetlerini ve ek hastalıklarını sorgular

140/178



TUKMOS	  Çekirdek	  Müfredatları Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Önceden geçirdiği ameliyat ve anestezi 
deneyimlerini sorgular
Kullandığı ilaç ve bitkisel ürünleri araştırır ve 
anesteziklerle etkileşimini tanımlar
Allerjik reaksiyonları ve alışkanlıklarını sorgular

Hastanın Fizik muayenesini yapar Kardiyovasküler sistemi değerlendirir
Kardiyovasküler sistem haslalıklarında ASA sınıflamasını 
tanımlar

Nonkardiyak cerrahi geçirecek hastalarda kardiyak risk 
indeksini tanımlar ve sınıflandırır
Genel anestezi ve regional anestezi için antikoagulan kullanım 
protokolünü açıklar

Solunum sistemini değerlendirir Solunum sistemi hastalıklarında ASA sınıflamasını tanımlar
Postoperatif pulmoner komplikasyonlariçin risk faktörlerini 
sayar

Hepatik sistemi değerlendirir Karaciğer hastalıklarında ASA sınıflamasını tanımlar
Renal sistemi değerlendirir Renal hastalıklarda ASA sınıflamasını tanımlar
Endokrin sistemi değerlendirir Diabetli hastalarda ASA sınıflamasını tanımlar

Cerrahi günü insülin protokolünü açıklar

SSS ve kas-iskelet sistemini değerlendirir
Nöromüsküler hastalıklarda istenecek ilave tetkik ve 
konsültasyonları tanımlar

Hastanın laboratuar tetkiklerini ister ve 
değerlendirir Cerrahi grade sınıflamasını sayar

ASA I hastalarda uygulanan rutin tetkikleri sayar
KVS hastalıklarında istenecek ilave tetkikleri ve 
konsültasyon isteme kriterlerini tanımlar
Solunum sistemi hastalıklarında istenecek ilave 
tetkikleri ve konsültasyon kriterlerini tanımlar
Renal hastalıklarda istenecek ilave tetkikleri ve 
konsültasyon kriterlerini tanımlar
Karaciğer hastalıklarında ilave istenecek tetkikleri 
ve konsültasyon kriterlerini tanımlar
Obezite,uyku apnesi,malignite,radyoterapi-
kemoterapi alan hastalarda istenecek ilave 
tetkikleri ve konsültasyonları tanımlar
DM,hipotroidi-hipertiroidi gibi endokrin 
hastalıklarda istenecek ilave tetkikleri ve 
konsültasyonları tanımlar

ASA sınıflamasını yapar ASA sınıflamasını sayar
Anestezi riskini tanımlar
Uygulanacak anestezi yöntemi planlanır

Havayolu değerlendirmesini yapar Havayolu değerlendirmesinin komponentlerini 
Zor havayolu riskini tanımlar

Postoperatif ağrı tedavisinin planını yapar Postoperatif ağrı tedavisi yöntemlerini sayar
Postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları 
tanımlar

Premedikasyon planını yapar Premedikasyonun amaçlarını sayar
Premedikasyonda kullanılan ilaçları tanımlar
Yenidoğan,çocuk.morbid obez, geriatrik,gebe ve 
astımlı özellik arzeden hasta gruplarında 
premedikasyon kriterlerini tanımlar
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Hastanın sürekli kullandığı ilaçların kesilip 
kesilmeyeceğini açıklar
Premedikasyon ilaçlarının ameliyattan ne kadar 
zaman önce verileceğini tanımlar
Ameliyat öncesi açlık sürelerini sayar

Bilgilendirilmiş onam formunu düzenler
Bilgilendirilmiş onam formunun doldurulmasının 
etik sorumluluklarını sayar
Bilgilendirilmiş onam formunun doldurulmasının 
yasal sorumluluklarını sayar

9. Ameliyathanede kullanılacak ekipmanı bilir, 
gerekli altyapıyı hazırlar (B. Dikmen)
Ameliyathanede kullanılacak ekipmanı bilir, 
gerekli altyapıyı hazırlar (B. Dikmen)

Güvenli ameliyathane ve anestezi uygulama 
ortamını sağlar. Ameliyathane ile ilgili alt yapıyı oluşturur Ameliyathanenin fiziksel şartlarını tanımlar

Ameliyathane tasarımlarını sıralar
Hastane ortamlarında kullanılan steril alan kavramlarını 
açıklar
Steril alan geçişlerinde alınması gerekli tedbirlerin neler 
olduğunu açıklar
Steril alan geçişlerini oluşturur
Ameliyathane ve çalışma alanlarındaki havalandırmanın 
özelliklerini açıklar
Ameliyathaneler için gerekli havalandırmanın yapılmasını 
sağlar

Hastane ortamında kullanılması gereken havaların 
sınıflanmasını ve alan uygunluklarını açıklar

Belli aralıklarla validasyon testlerinin yapılmasını sağlar

Ameliyathane zemin ve duvar kaplamalarında kullanılan 
malzemeleri sıralar

Ameliyathane zemin ve duvar dezenfeksiyonunu 
ve kullanılacak malzemelerin sterilizasyonunu 

Ameliyathane zemin ve duvar kaplamalarında kullanılan 
dezenfeksiyon malzemelerini sıralar

Ameliyathane zemin ve duvar kaplamalarında kullanılan 
dezenfeksiyon malzemelerinin özelliklerini açıklar

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini açıklar
Ameliyathane çalışanları ve hasta güvenliği ile 
ilgili tedbirleri alır Ameliyat masasını tanır

Ameliyat esnasında hastaya verilebilecek pozisyonları sıralar
Ameliyat esnasında verilen pozisyonların oluşturacağı 
fizyolojik değişiklikleri açıklar
Pozisyon komplikasyonlarını açıklar

Pozisyon komplikasyonlarının tedavisini yönetir
Ameliyat ve anestezi esnasında hastaya güvenli pozisyon 
verilmesini sağlar
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Elektro koter uygulamalarının özelliklerini tanımlar

Hastada kotere bağlı yanık veya oluşması muhtemel diğer 
komplikasyonlarla ilgili gerekli tedbirleri açıklar

Ameliyathane çalışanları için var olan risk faktörlerini sıralar

Ortamda bulunmasına izin verilen atık gaz miktarlarını söyler
Anestezi verilecek hastalarda hastadan hastaya enfeksiyon 
bulaşını önlemek için gerekli tedbirlerin neler olduğunu 
açıklar

Anestezi verilecek hastalarda hastadan sağlık çalışanına 
enfeksiyon bulaşını önlemek için gerekli tedbirlerin neler 
olduğunu açıklar

Ameliyathanede ortaya çıkacak yangın durumlarında alınması 
gerekli tedbirleri açıklar

Ameliyathane yangınlarında hasta drenajını planlar
Ameliyathanedeki radyasyon, gürültü, nem değerlerini ve 
korunma tedbirlerini açıklar

Peroperatif hipotermiden korunma yöntemleri ve aygıtlarını 
açıklar.Gereken hastalarda hipotermiyi önleyici tebirleri 
uygular

Anestezi uygulamaları için gerekli ekipmanı temin 
eder Medikal gazların ameliyathaneye ulaşmasını sağlar

Medikal gazları tanımlar

Oksijenin elde ediliş şeklini ve fiziksel özelliklerini açıklar
Azot protoksitin elde ediliş şeklini ve fiziksel özelliklerini 
açıklar
Medikal havanın elde ediliş şeklini açıklar

Medikal gazların depolanmasını ve depolama şekillerinin 
avantaj ve dezavantajlarını açıklar
Medikal gazların ameliyathane ve kullanım alanlarına nasıl 
getirildiğini açıklar

Medikal gazların taşındığı silindirlerin özelliklerini açıklar

Basınç regülatörlerinin çalışma prensiplerini açıklar
Medikal gazların hastalara güvenli şekilde uygulanmasını 
sağlar
Pin indeks sistemini tanımlar
Çap indeks sistemini tanımlar
Renk indeks sistemini tanımlar

Anestezi cihazlarının düzenli çalışmasını sağlar.
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Anestezi cihazlarının bileşkenlerini sıralar
Anestezi cihazlarındaki yüksek, orta ve düşük basınç 
alanlarını tanımlar
Flovmetreleri sınıflar
Flovmetrelerin çalışma prensiplerini açıklar
Anestezi cihazlarında flovmetrelerin sıralanışını ve 
nedenlerini açıklar

Flovmetrelerin kötü fonksiyonlarında ortaya çıkacak 
komplikasyonları ve önleme yöntemlerini açıklar

Vaparizatör ve Aladin kasetlerin çalışma prensiplerini açıklar
İdeal vaporizatörün şartlarını sıralar

Vaporizatörlere volatil ajan doldurması ve taşınmasında dikkat 
edilmesi gereken hususları tanımlar

Vaporizatör kötü fonksiyonunda ortaya çıkabilecek durumları 
ve tedavi yaklaşımlarını açıklar

Hipoksik karışım kullanımını önlemek için anestezi 
cihazlarında bulunması gereken aygıtları ve alınması gereken 
önlemleri açıklar

Oksijen flush valvinin çalışma prensiplerini açıklar
Oksijen analizörlerini çeşitlerini, avantaj ve dezavantajlarını 
açıklar
Anestezi cihazlarındaki ventilatörlerin çalışma prensiplerini 
açıklar

Anestezi sistemlerini/devrelerini tanır ve hasta için uygun 
anestezi sistemi/devreyi seçer
Anestezi sistemlerini/devrelerini sınıflar

Açık anestezi sistemlerinin/devrelerinin avantaj , dezavantaj 
ve uygulama yerlerini açıklar

Mapleson anestezi sistemlerinin/devrelerinin avantaj, 
dezavantaj ve kullanım yerlerini açıklar

Koaksiyel anestezi sistemlerinin/devrelerinin avantaj, 
dezavantaj ve kullanım yerlerini açıklar

To and Fro anestezi sistemini /devresini açıklar
Halka sistemini/devresini tanımlar

Halka sisteminin/devresinin bileşkenlerini sayar

Tek yönlü valflerinin önemini ve kötü fonksiyonunda ortaya 
çıkabilecek problemleri açıklar
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Basınç azaltıcı valflerin çalışma prensiplerini ve önemini 
açıklar
Karbondioksit absorbanlarını sayar

Sodalaymın ve diğer absorbanların özelliklerini açıklar

Karbondioksit kanisterlerinin özelliklerini açıklar
Karbondioksit absorbanları ile anestetik ajanların etkileşimini 
açıklar
Halka sistemi/devresinde valflerin, taze gaz girişinin ve 
karbaondioksit absorbanının yerleşim yerlerini ve önemini 
tanımlar

Anestezi uygulaması öncesi anestezi cihazlarını test eder ve 
kontrol listesinin günlük olarak doldurulmasını sağlar
Anestezi cihazlarının günlük ve hasta bazlı olarak test 
edilmesinin önemini açıklar

Anestezi cihazının testine başlamadan önce hasta güvenliği 
için gerekli aygıtların varlığını kontrol eder.
Anestezi cihazlarındaki farklı basınç sistemlerinin testini 
ayrıntılı olarak yapar
Pozitif kaçak testi yapar
Negatif kaçak testi yapar
Tek yönlü valfleri test eder

Hasta ve solunum devresi değişimlerinde kaçak testini yapar

Atık gaz sistemlerinin çalışma prensiplerini açıklar

Atık gaz sistemlerinin çalışmasını kontrol eder
Genel anestezi uygulama yöntemini belirler Akım şekillerine göre inhalasyon anestezisini sınıflar

Kapalı devre anesteziyi açıklar
Düşük akımlı anesteziyi açıklar

Kapalı devre ve düşük akımlı anestezi uygulanabilmesi için 
anestezi makinelerinde olması gereken şartları açıklar

İnfüzon pompalarının çaılşma prensiplerini açıklar

Total intravenöz anestezide infüzyon pompalarını kullanır

Hasta kontrollü sedasyonda kullanılan aygıtları tanımlar
Hasta monitorizasyonunda kullanılan standart 
monitörleri temin eder Kan basıncı monitorizasyonu şekillerini açıklar

Noninvazif kan basıncı belirleme yöntemlerini sıralar
İnvazif kan basıncı monitorizasyonu için gerekli hazırlıkları 
yapar
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Periferik oksijen saturasyonu ölçümünün önemi ve yöntemini 
açıklar

End tidal karbondioksit monitorizasyonu şekillerini, avantaj 
ve dezavantajlarını açıklar

Isı monitorizasyonunu önemini ve uygulamasını açıklar

Anestezi uygulamalarında standart monitorizasyonu uygular
Özellikli operasyonlar için gerekli monitörleri belirler ve 
uygular.
Nörmüsküler monitorizasyonu tanımlar
BİS monitorizasyonunu tanımlar

Anestezi uygulaması sırasında hava yolu 
sağlamada kullanılan aletleri temin eder Laringoskopları sınıflandırır

Entübasyon tüplerinin özelliklerini sıralar
Supraglottik hava yolu aygıtlarını sınıflar
Görüntülü hava yolu aygıtlarını sıralar

Zor hava yolu yönetiminde kullanılacak aygıtları sıralar
Yüz maskeleri ve oksijen uygulam aletlerini tanımlar ve 
sınıflandırır

Standart veya zor havayolunda kullanılacak malzeme seçimini 
yapar ve ventilasyonu sağlar

Operasyon esnasında kullanılan diğer aygıtları 
kullanır Kan ve sıvı ısıtıcıların özelliklerini açıklar

İntraoperatif kan koruma strajilerde kullanılan aygıtları 
açıklar

Peroperatif kullanılan pnömatik turnikeleri açıklar

Kan gazı cihazının çalışma prensiplerini açıklar
Postoperatif anestezik bakım ünitelerini hazırlar Derlenme ünitesinin fiziksel özelliklerini açıklar

Derlenme ünitesinde bulunması gereken monitörleri sıralar
Derlenme ünitesinde bulunması gerekli hava yolu yönetim 
aygıtlarını sıralar

Defibrilatörlerin çalışma prensiplerini açıklar

Postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan cihazları tanımlar

Standart monitorizasyon yöntemlerini kullanır
Genel ve rejıonal anestezi,monitorize anestezide 
standart monitorizasyon yapar. Anestezi öncesi hastaları değerlendirir

Ameliyat yeri ve süresinden bağımsız, hastanın hastalığı ve 
genel durumuna göre uygun temel monitorizasyon 
yöntemlerini uygular.
Hastanın oksijenizasyonunu Ventilasyonunu Dolaşımını 
Isısını izler.

monitorizasyon yöntemine karar verir.
Monitorizasyon için gerekli koşulların 
sağlanmasında rol oynar. İleri monitorizasyon yöntemlerini sayar
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Anesteziyologun, kendisinin klinik gözlem ve takibinin en 
değerli yöntem olduğunun farkındadır.

Monitörden elde edilen verileri yorumlar 
gerektiğinde tedavi eder.

hastanın cilt, mukoza rengi pupil büyüklüğü,cerrahi uyarana 
yanıtı,göğüs duvarı ve rezervuar kese hareketleriyle kol ve 
bacak hareketlerini gözler.Stetoskobunu yanında taşır.

Monotorizasyonun risklerini bilir ve önlemini alır.

Veri göstermeme, yanlış gösterme Cihazların yarattığı 
tehlikeler Hasta ile temas yerine ait sorunlar Yeterli ve uygun 
yapılan monitorizasyonun morbidite ve mortalite oranını 
azalttığının farkındadır.

Çalışma ortamını düzenlenmesi ve organizasyonu 
yönetir.

Çalışma ortamını düzenler. Kullanılacak cihazları kontrol 
eder.

Verileri kayıt altına alır
Monitorizasyonda izlenen parametreler ve bilgilerin özetini 
elle ya da elektronik olarak anestezi kaydına geçirir ve saklar.

Standart Monitorizasyonu uygular. Standart monitorizasyon yöntemlerini sayar ve uygular
İnvaziv monitorizasyonu tanır. Gerekli olgularda 
karar verir ve uygular. Hemodinamik Monitorizasyonu Yapar;

Arteriyel kan basıncı, Santral venöz basınç, Pulmoner 
arteriyel ve kapiller kama basıncı, Kardiyak debi ve 
hemodinamik değişkenleri, oksijen sunumu ve tüketimini 
izler.
Solunumu monitörize eder.

Tidal volüm, Solunum Hızı, Dakika ventilasyon 
hacmi,Arteriyel ,kan gazları PH,Oksijen transportu 
değişkenleri, Ekspirasyon sonu karbindioksit,Ekspiratuar 
oksijen ve anestetik gazlar, Transkütan oksijen ve 
karbondioksit takibi yapar.
Renal sistemi monitorize eder.

İdrar çıkışı ve idrar ozmolalitesi, ozmolar ve serbest sıvı 
klirensi, Hematokrit ve hemoglobin, plazma ve kan hacmi, 
serum elektrolitlerini izler ve tedavi eder.

Nöromusküler monitorizasyon yapar.
Nöromüsküler ilaçları ve Periferik sinir sitimulatörünü 
kullanır.

Nöromüsküler fizyolojive kas gevşetici ajanların etkilerini 
tanır. Periferik sinir stimülatörünü anestezide kullanır.

Santral sinir sistemi monitorizasyonu uygulama kararını verir

Santral sinir sistemine anesteziklerin etkilerini değerlendirir. 
Elektroensefalograf, Transkraniyel doppler, NIRS ( Near – 
Infrared Spectroscopy) ile izler.

Arteriyel kan gazlarını yorumlar ve tedavi eder.
Asit baz dengesi ve sıvı elektrolitleri ve bozukluklarını 
sorgular. yerine koyma tedavisini planlamalıdır.

Kanın biyokimyasal monitorizasyonunu planlar.

Hematokrit takibi, kan biyokimyası, oksijen transportu 
değişkenleri, kan şeker takibi ve koagulasyon profilini takip 
eder.
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İnvaziv monitorizasyonda fayda/zarar oranı ve 
maliyeti dikkate alır.

Kullanılacak tüm yöntemlerde fayda – zarar – maliyet 
dengesini değerlendir ve uygulayacağı yöntemlerini planlar.

Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini bilir, 
bozukluklarını tedavi eder (Lütfi telci)
Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini bilir, 
bozukluklarını tedavi eder Sıvı-elektrolit dengesi

Sıvı-elektrolit dengesinin farmakolojik temellerini 
değerlendirir

Elektrolit bozukluklarının sıvı dengesini ozmolalite ve 
ozmolarite dengesizliklerini saptar
Hastanın sıvı alışverişini takip eder ve gerekli sıvı 
replasmanını uygular

Asit-baz
Asit-baz bozukluklarını saptayabilmek için arteryel 
ve venöz örnekler alır Kangazı değerlerine ait tüm parametreleri araştırır

Kangazı analizörü kullanır ve laboratuar değerlerini yorumlar

Solunumsal asit-baz bozukluklarını tanır
Solunumsal asit-baz bozukluklarında invaziv ve noninvaziv 
tedavileri uygular

Solunumsal asit-baz bozukluklarının tanı ve takibini kan gazı 
örnekleri alarak değerlendirir

Solunumsal asit-baz bozuklukları ile bağlantılı olarak yapay 
solunum endikasyonu koyar ve uygular

Metabolik asit-baz bozukluklarını tanır Metabolik asit-baz bozukluklarında gerekli tedaviyi uygular

Metabolik asit-baz bozukluklarının tanı ve takibini kan gazı 
örnekleri alarak değerlendirir

Metabolik asit-baz bozukluklarında gerektiğinde hemodiyaliz 
ve hemofiltrasyon uygular

Asit-baz bozukluklarında altta yatan nedenleri 
araştırır ilgili organlara yönelik tanı ve tedaviyi yürütür
Asit-baz bozukluklarına bağlantılı olarak doku 
oksijenizasyonunu izler,

Doku oksijenizasyonunu izler, doku oksijenasyonun 
bozulduğu durumları saptar ve tedavi eder

Genel Cerrahi girişimleri için anestezi verir 
(endokrin, transplantasyon dahil)

Abdominal organ transplantasyonu için anestezi 
uygular Beyin ölümünü belirler Beyin ölümünün tarifini yapar

Beyin ölümü ile ilgili hukuki mevzuatı açıklar
Beyin ölümü kriterlerini sıralar
Beyin sapı reflekslerini tanımlar

Beyin sapı reflekslerinin muayenesinin yapılışını açıklar

Beyin ölümü tanısında kullanılan yardımcı metodları tanımlar
Apne testinin yapılışını açıklar

Hasta sahiplerine beyin ölümü açıklamasını yapar
Beyin ölümü gelişmiş hasta sahiplerine hekim davranışındaki 
özellikleri sıralar

Beyin ölümü deklarasyonunda nelere dikkat edeceğini açıklar
Donör bakımı uygular Donör bakımının özelliklerini açıklar
Bölgesel organ transplantasyonu koordinasyon 
merkezini bilgilendirir

Bölgesel koordinasyon merkezi ile ilgili iletişimin 
yöntemlerini açıklar

Organ alımı sırasında anesteziyi yönetir Organ alımı sırasındaki anestezik özellikleri açıklar
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Transplantasyon için alınmış organların 
korunmasını sağlar Farklı organlara göre korunma sürelerini sıralar

Farklı organların koruma yöntemlerini açıklar
Organların ilgili merkezlere ulaştırılmasını sağlar
Canlı donör bakımı uygular Canlı donör bakımındaki özellikleri açıklar
Preoperatif değerlendirmeyi yapar Tok hastaya anestetik yaklaşımı açıklar

End organ yetmezliklerini tanımlar

Organ transplantasyonu için endikasyonları sıralar

Organ transplantasyonu için kontrendikasyonları sıralar
Organ transplantasyonu için doku uygunluk testlerinin 
önemini açıklar

Anestetik riski belirler Organ yetmezliklerine göre riskleri açıklar

ASA fiziksel durum sınıflandırmasını tanımlar
Anestetik planı yapar Böbrek transplantasyonundaki anestetik özellikleri açıklar

Karaciğer transplantasyonundaki anestetik özellikleri açıklar

Barsak ve pankreas transplantasyonundaki özellikleri açıklar

Anestezik yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını sıralar
Hasta onamı alır Hasta onamının önemini açıklar
Gerekirse premedikasyon uygular Premedikasyonun amacını açıklar

Premedikasyonda kullanılacak ilaçları tanımlar
Premedikasyon uygulama şekillerini anlatır

Gerekli monitorizasyonu uygular Anestezi için gerekli standart monitorizasyonu sayar

Organ spesifik gerekli monitorizasyonu açıklar
Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili 
ekipmanı sağlar Anestezi makinesini test eder.

Havayolu sağlamadaki malzemeleri sıralar

Tok hastada havayolu sağlamadaki özellikleri açıklar

Zor havayolunu tanımlar, yapılması gerekenleri planlar.
Anestezi indüksiyonunu sağlar İntravenöz anestetikleri sıralar indüksiyon dozlarını açıklar

İntravenöz anestetiklerin organlara etkilerini açıklar

İntravenöz anestetiklerin indüksiyon dozlarını açıklar
Kas gevşeticileri sınıflandırır

Kas gevşeticilerin kullanım gereklerini açıklar

Kas gevşeticilerin doz ve kullanım şekillerini tanımlar
Hızlı ardışık entübasyonu tanımlar
Aspirasyon pnömonisini tanımlar
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Anestezi idamesini sağlar İnhalasyon anestetiklerini sıralar

İnhalasyon anestetiklerinin organlar üzerine etkilerini tanımlar

Organ transplantasyonunda peroperatif sıvı tedavisini tanımlar

Organ transplantasyonunda rejyonel anestezi yöntemlerinde 
anestezi idamesini anlatır
Organ transplantasyonu esnasında peroperatif kan 
transfüzyonunu anlatır
Masif kan transfüzyonu açıklar
Koagülasyon testlerinin önemini açıklar
İntraoperatif heparinizasyonu açıklar
İntraoperatif protamin kullanımını açıklar

Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Postoperatif bulantı kusma tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.

İmmün supresyon için kullanılan ilaçları ve etkilerini açıklar
Transplantasyon yapılmış hastalardaki anestetik özellikleri 
açıklar

Gastrointestinal cerrahide anestezi uygular Preoperatif değerlendirmeyi yapar Abdominal organların anatomi ve fizyolojisini açıklar.

Gastrointestinal cerrahiye sebep olan durumları sıralar.

Abdominal organların patolojilerine ait fizik muayene 
bulguları ve semptomları tanımlar
Akut batının ayırıcı tanısını yapar

İnce ve kalın barsaklarda obstrüksiyon yapan nedenleri sıralar

Basit ve strangüle obstrüksiyonun arasındaki farkları tanımlar
Abdominal hastalıklar sonucu gelişen sistemik değişiklikleri 
tanımlar
Abdominal hastalıklar esnasında ortaya çıkan sıvı-elektrolit 
değişikliklerini açıklar

Abdominal hastalıklardaki tedavi yaklaşımlarını açıklar

Akut batın sonucu ortaya çıkan bakteri ve bakteri ürünleri 
absorbsiyonunun sistemik etkilerini açıklar.

Hasta riskini belirler ASA risk sınıflamasını tanımlar
Kardiyovasküler ve solunum sistemlerine ait risk 
sınıflamalarını tanımlar
Kronik karaciğer hastalıklarındaki skorlama sistemlerini 
sıralar
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Cerrahi girişim öncesi batın dekompresyonunun önemini 
açıklar
Hastanın sıvı elektolit durumunu düzenler

Anestetik planı yapar Anestezik tercihleri yapar

Genel anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralar

Bölgesel anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralar
Hasta onamını alır Hasta onamının önemini açıklar
Gerekli ise premedikasyon uygular Premedikasyonun amacını açıklar

Premedikasyonda kullanılacak ilaçları tanımlar
Premedikasyon uygulama şekillerini anlatır

Gerekli monitorizasyonu uygular
Anestezi uygulaması için gerekli standart monitorizasyonu 
sıralar ve uygular
Kan elektrolitlerinin düzeylerindeki değişikliklerin EKG 
bulgularını açıklar

Santral venöz basınç monitorizasyonunu ve önemini açıklar

İnvazif arter monitorizasyonunu ve önemini açıklar.
Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili 
ekipmanı sağlar Anestezi makinesini test eder.

Havayolu sağlamadaki malzemeleri sıralar

Tok hastada havayolu sağlamadaki özellikleri açıklar

Zor havayolunu tanımlar, yapılması gerekenleri planlar.

Anestezi indüksiyonunu sağlar
İntravenöz anestetikleri ve organlara etkilerini, indüksiyon 
dozlarını açıklar

Kas gevşeticileri sınıflandırır, kullanım gereklerini açıklar, 
doz ve kullanım şekillerini tanımlar.
Hızlı ardışık entübasyonu tanımlar
Aspirasyon pnömonisini tanımlar

Anestezi idamesini sağlar
İnhalasyon anestetiklerini ve oganlar üzerine etkilerini 
tanımlar

Akut batının durumuna göre ajan tercihlerini açıklar
Peroperatif sıvı tedavisini tanımlar

Rejyonel anestezi yöntemlerinde anestezi idamesini anlatır

Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Postoperatif bulantı kusma tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.
Endokrinolojik hastalıklarda anestezi uygular Diyabet hastalarında anesteziyi yönetir Preoperatif değerlendirmeyi yapar

Pankreasın anatomi ve fizyolojisini açıklar.
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Pankreastan salınan hormon ve enzimlerin etkilerini tanımlar
Kan şekeri düzeylerini değerlendirir.
Diyabetin çeşitlerini sıralar.
Diyabetin komplikasyonlarını açıklar
Otonom nöropatiyi tanımlar
Antidiyabetik ilaçları sınıflar

Preoperatif antidiabetik ilaç değişimlerini planlar
Diyabetik acil durumları tanır

Diyabetik acil durumlardaki tedavi yaklaşımlarını açıklar

Diabetik komaların diğer komalardan ayırıcı tanısını yapar

Diyabete bağlı gelişen organ bozukluklarını tanır
Diyabete bağlı gelişen organ bozukluklarını tedavilerinin 
düzenlenmesini sağlar
Anestetik riski belirler
ASA sınıflamasını tanımlar

Kardiyovasküler ve solunumsal risk sınıflamalarını tanımlar
Diyabete bağlı gelişen zor havayolunun mekanizmalarını 
açıklar

Operasyon öncesi kan şekeri regülasyonunun önemini açıklar
Sıvı elektrolit durumunu düzenler
Asit-baz durumunu düzenler
Anestetik planı yapar
Anestezik tercihleri açıklar

Genel anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralar

Bölgesel anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralar
Hasta onamını alır
Hasta onamının önemini açıklar
Gerekliyse premedikasyon uygular
Premedikasyonun amacını açıklar

Premedikasyonda kullanılacak ilaçları tanımlar
Premedikasyon uygulama şekillerini anlatır
Gerekli monitorizasyonu uygular
Anestezi uygulaması için gerekli standart monitorizasyonu 
sıralar
Peroperatif kan şekeri ölçümlerini yapar

Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili ekipmanı sağlar
Anestezi makinesini test eder.
Havayolu sağlamadaki malzemeleri sıralar

Zor havayolunu tanımlar ve alternatif yöntemleri açıklar
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Tok hastada havayolu sağlamadaki özellikleri açıklar
Anestezi indüksiyonunu sağlar

İntravenöz anestetikleri ve kan şekeri üzerine etkilerini açıklar
Diyabetik hastalarda intravenöz anestetiklerin indüksiyon 
dozlarını açıklar

Kas gevşeticileri sınıflandırır, kullanım gereklerini açıklar, 
doz ve kullanım şekillerini tanımlar.
Hızlı ardışık entübasyonu tanımlar
Aspirasyon pnömonisini tanımlar
Anestezi idamesini sağlar
İnhalasyon anestetiklerini ve organlar üzerine etkilerini 
tanımlar

İntraoperatif kan şekeri düzenleme rejimlerini açıklar
Peroperatif sıvı tedavisini tanımlar

Rejyonel anestezi yöntemlerinde anestezi idamesini anlatır
Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Postoperatif bulantı kusma tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.

Postoperatif dönemde ilaç değişim zamanlarını belirler.
Troid cerrahisinde anesteziyi yönetir Preoperatif değerlendirmeyi yapar

Troid bezinin anatomi ve fizyolojisini açıklar.

Troid bezinden salınan hormonların etkilerini tanımlar

Troid hormonlarının normal düzeylerini tanımlar
Troid bezi hastalıklarını sıralar ve tedavi yaklaşımlarını 
açıklar

Hipertroidiyi tanımlar ve tedavisinde kullanılacak ilaçları ve 
etki mekanizmalarını açıklar
Hipotroidiyi tanımlar ve tedavisinde kullanılacak ilaçları 
açıklar

Troid fonksiyon bozukluklarındaki acil durumları tanımlar ve 
tedavi yaklaşımlarını açıklar
Anestetik riski belirler
ASA sınıflamasını tanımlar

Kardiyovasküler ve solunumsal risk sınıflamalarını tanımlar
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Havayoluna dıştan bası ile oluşan riskleri açıklar
Anestetik planı yapar
Anestezik tercihleri açıklar

Genel anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralar
Troidektomide kullanılabilecek rejyonel anestezi yöntemlerini 
sıralar
Hasta onamını alır
Hasta onamının önemini açıklar
Gerekliyse premedikasyon uygular
Premedikasyonun amacını açıklar

Premedikasyonda kullanılacak ilaçları tanımlar
Gerekli monitorizasyonu uygular

Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili ekipmanı sağlar
Anestezi makinesini test eder.
Havayolu sağlamadaki malzemeleri sıralar

Zor havayolunu tanımlar ve alternatif yöntemleri açıklar
Anestezi indüksiyonunu sağlar

İntravenöz anestetiklerini ve indüksiyon dozlarını açıklar

Kas gevşeticileri sınıflandırır, kullanım gereklerini açıklar, 
doz ve kullanım şekillerini tanımlar.
Hızlı ardışık entübasyonu tanımlar
Anestezi idamesini sağlar
İnhalasyon anestetiklerini ve oganlar üzerine etkilerini 
tanımlar
Peroperatif sıvı tedavisini tanımlar
Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.
Paratroid cerrahisinde anesteziyi yönetir Preoperatif değerlendirmeyi yapar

Paratroid bezinin anatomi ve fizyolojisini açıklar.

Paratroid bezinden salınan hormonların etkilerini tanımlar
Paratroid bezi hastalıklarını sıralar ve tedavi yaklaşımlarını 
açıklar
Kalsiyum metabolizmasını açıklar

Hipo ve hiperkalseminin EKG bulgularını sıralar

Hiperparatroidiyi tanımlar ve tedavisini açıklar
Hipoparatroidi ve tedavisini açıklar
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Paratroid fonksiyon bozukluklarındaki acil durumları tanımlar 
ve tedavi yaklaşımlarını açıklar
Anestetik riski belirler
Anestezik planı yapar

Hipoparatroidide anestezik ayaklaşımı açıklar

Hiperparatroidide anestezik ayaklaşımı açıklar
Hasta onamını alır
Gerekliyse premedikasyon uygular

Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili ekipmanı sağlar
Anestezi indüksiyonunu yapar
Anestezi idamesini sağlar
Postoperatif bakımı sağlar

Adrenal bez hastalıklarında anesteziyi yönetir. Preoperatif değerlendirmeyi yapar

Adrenal bezin anatomi ve fizyolojisini açıklar.

Adrenal bezden salınan hormonların etkilerini tanımlar
Adrenal bezden salınan hormonların normal düzeylerini 
tanımlar

Adernal bez hastalıklarını sıralar ve ayırıcı tanısını yapar
Minerolokortikoid fazlalığına sebep olan hastalıkları 
sınıflandırır.

Minerelokortikoid fazlalığındaki klinik belirtileri tanımlar

Minerelokortikoid eksikliğindeki klinik belirtileri tanımlar.

Minerelokortikoid eksikliğine sebep olan hastalıkları sıralar

Glukokortikoid fazlalığındaki klinik belirtileri tanımlar

Glukokortikoid eksikliğindeki klinik belirtileri tanır

Katekolamin fazlalığındaki klinik belirtileri tanımlar.
Katekolamin fazlalığı olan hastaları operasyona hazırlanışını 
anlatır
Anestetik riski belirler
ASA sınıflamasını tanımlar
Zor hava yolu muayenesini anlatır
Kortikosteroid tedavisi alan hastalardaki ortaya çıkacak 
riskleri tanımlar
Anestezik planı yapar

Minerolokortikoid fazlalığındaki anestetik özellikleri açıklar

Minerelokortikoid eksikliğindeki anestetik özellikleri açıklar
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Glukokortikoid fazlalığındaki anestetik özellikleri açıklar

Glukokortikoid eksikliğindeki anestetik özellikleri açıklar

Katekolamin fazlalığındaki anestetik yaklaşımı açıklar
Hasta onamı alır
Gerekliyse premedikasyon uygular
Gerekli monitorizasyonu uygular
Anestezi uygulaması için gerekli standart monitorizasyonu 
sıralar
Santral ven monitrizasyonunu açıklar

İnvaziv kan basıncı monitorizasyonunu açıklar

Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili ekipmanı sağlar
Anestezi indüksiyonunu yapar

İndüksiyonda kullanılacak anestetikleri ve yöntemleri açıklar
Entübasyona karşı stress yanıtı açıklar
Entübasyona karşı gelişen stress yanıtı önleme 
mekanizmalarını açıklar
Anestezi idamesini sağlar
İnhalasyon anestetiklerini ve organlar üzerine etkilerini 
tanımlar
Peroperatif sıvı tedavisini tanımlar

Peroperatif sempatomimetik kullanımını açıklar
Peroperatif hipertansiyon tedavisini açıklar
Antihipertansif ajanları tanımlar

Antihipertansif ajanların istenmeyen etkilerini tanımlar
Peroperatif kan transfüzyonunu açıklar

Feokromasitoma cerrahisinde kullanılacak diğer anestetik 
metodları ve ilaçları tanımlar
Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Postoperatif bulantı kusma tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.
Obez hastalarda anesteziyi yönetir. Preoperatif değerlendirmeyi yapar

Obeziteyi sınıflandırır
Obezite ile birlikte olan hastalıkları sayar

Obesite-hipoventilasyon sendromunu tanımlar
Obstrüktif sleep apne sendromunu tanımlar
Anestetik riski belirler
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ASA sınıflamasını tanımlar

Obez hastalarda hava yolu problemlerini açıklar
Anestezik planı yapar
Anestezik tercihlerini açıklar
Rejyonel anestezideki güçlükleri sıralar

Obez hastalardaki anestezik özellikleri belirler
Hasta onamı alır
Gerekliyse premedikasyon uygular
Gerekli monitorizasyonu uygular

Anestezi makinesini ve entübasyonla ilgili ekipmanı sağlar
Anestezi makinesini test eder.
Havayolu sağlamadaki malzemeleri sıralar
Zor havayolu aygıtlarını tanımlar
Anestezi indüksiyonunu yapar

İndüksiyonda kullanılacak anestetikleri ve yöntemleri açıklar
Aspirasyona karşıalınacak önlemleri açıklar
Anestezi idamesini sağlar
Postoperatif bakımı sağlar
Postoperatif derlenmede ortaya çıkabilecek problemleri 
açıklar
Postoperatif ağrı tedavisini açıklar

Postoperatif bulantı kusma tedavisini açıklar

Derlenme ünitesinden taburculuk kriterlerini sayar.
Çocuk Cerrahisi girişimleri için anestezi verir Çocukluk çağının dönemlerini sayar

Çocukluk çağının bütün dönemlerinin anatomik, 
fizyolojik ve anatomik özelliklerini sayar.

Erişkin ile çocukluk çağları arasındaki anatomik, 
fizyolojik ve farmakolojik farklılıkları anlatır.

Solunum sisteminin anestezi yönünden özelliklerini 
sayar.

Hava yollarının embriyolojik gelişimi veyenidoğan 
dönemindeki değişiklikleri anlatır.
Yenidoğan ve çocukluk döneminde havayolunun 
kontrolünde zorluk yapan anatomik ve fizyolojik 
nedenleri sayar.

Dolaşım sisteminin anestezi yönünden önemli 
özelliklerini sayar.

Yenidoğan döneminde dolaşımın fötal tipten 
ekstrauterin tipe geçiş sürecini anlatır.
Çocukluk çağlarına göre kan değerlerini sayar.
Çocukluk çağlarına göre hemodinamik 
parametrelerin (kan basıncı, kalp atım hızı, 
kardiyak output, santral venöz basınç) değerlerini 

Karaciğer fonksiyonlarını anlatır.
Yenidoğanda karaciğer fonksiyonlarının 
özelliklerini anlatır.

Çocuk metabolizmasının erişkinden farklarını 
sayar. Enerji sağlama özelliklerini anlatır.

Stres yanıtın özelliklerini sayar.
Sıvı-elektrolit dengesini ve gereksinimleri 
belirleyen faktörleri anlatır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocukta termoregülasyonu anlatır.

Böbrek fonksiyonlarının anestezi için önemli 
özelliklerini sayar.

Yenidoğan döneminde böbrek fonksiyonlarının 
özelliklerini anlatır.

Sinir sisteminin özelliklerini anlatır. Yenidoğan dönemindeki farklılıkları sayar.
Yenidoğan ve çocukluk dönemlerinin farmakolojik 
özelliklerini anlatır.
Preoperatif değerlendime ve hazırlığı anlatır.
Damar yolunun açılma tekniklerini sayar.
Çocuklarde genel anestezi uygulamalarını anlatır. Anestezi indüksiyon tekniklerini sayar. İnhalasyon ile indüksiyon yapar.

İntravenöz yol ile indüksiyon yapar.
İntramusküler yol ile indüksiyon yapar.

Anestezi uygulama araç ve gereçlerini sayar. Solunum devrelerini sayar
Yüz maskaelerinin özelliklerini sayar.
Havayolu yerleştirmesini yapar.

Hava yolu açma tekniklerini anlatır. Doğru tüp boy ve kalınlıklarını sayar.
Entübasyonu doğru teknikle uygular.
Laringeal hava yolunu yerleştirir

Çocuklarda santral ve periferik blokları sayar.
Vertebra ve spinal kordda yaşa göre olan anatomik 
değişiklikleri sayar.
Lokal anestezik dozlarını ameliyat türü ve anestezi 
türüne göre seçer.
Kaudal ve lomber epidural anesteziyi anlatır.
Spinal anesteziyi yapar
Aksiller, interkostal ilioinguinal ve iliohipogastrik 
sinir blokları ile penil bloğu anlatır.

Yenidoğan döneminde konjenital anomalilerin 
düzeltilmesi girişimlerinde anestezi uygulama 
özelliklerini sayar.

Diyafragma hernisinde genel anestezi uygulama 
özelliklerini sayar.
Trakeo-özeofageal fistül ve özafagus atrezisi 
onarımlarında genel anestezi uygulama 
özelliklerini sayar.
Omfalosel, gastroşizis onarımında genel anestezi 
uygulama özelliklerini sayar.

Pilör stenozunda genel anestezi uygulama 
özelliklerini sayar.

Postoperatif ağrı tedavisini anlatır.

Kardiyopulmoner canlandırmayı anlatır.
Yenidoğanda kardiyopulmoner canlandırmayı 
anlatır.
Çocukta kardiyopulmoner canlandırmayı anlatır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi girişimleri için 
anestezi verir ) Transfüzyon uygulaması yapar Transfüzyon stratejilerini tanımlar

Hastaya preoperatif vizit yapar, var olan patolojileri 
ve kullandığı ilaçları sorgular
Hasta ve cerrahi ekip ile iletişim kurarak en uygun 
anestezi yöntemine karar verir

Hastanın durumuna göre uygulanabilecek anestezi 
şekillerini tanımlar

Yarık damak, yarık dudak operasyonlarında 
havayolunu yönetir, aspirasyonu önler

Yarık damak ve yarık dudak operasyonlarında endotrakeal 
entübasyonun özelliklerini tanımlar

Maksillofasiyal travma ve tümör cerrahisinde 
havayolunu değerlendirir ve yönetir

Maksillofasiyal travmaları sınıflandırır, anestezik özellikleri 
tanımlar
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Serbest flep cerrahisinde flebin canlılığını 
koruyacak tedbirleri alır Mikro sirkülasyonu düzenleyecek tedbirleri tanımlar
Liposuction (yağ aldırma) operasyonlarında 
pulmoner emboliyi yönetir

Pulmoner embolinin nedenlerini, önleyici tedbirleri ve 
tedavisini tanımlar

Kardiyovasküler Cerrahi girişimleri için anestezi 
verir Kalp cerrahisinde anesteziyi uygular Kalbin anatomi ve fizyolojisini tanır. Kardiyovasküler Fizyolojiyi hatırlar.

Anestezi ve kardiyovasküler sisteme etkilerini ayırt eder ve 
sorgular.

Kardiyak farmakolojiyi değerlendirir ve ilaçların 
kalbe farmako kinetik ve farmako dinamik 
etkilerini ayırt eder. Kalp reseptörleri tanır

Antihipertansif ve vazodilatatör ilaçları kullanır
İnotropik İlaçları sayar ve tedavi eder.
Antiaritmikleri uygular
Antikoagülan İlaçları kullanır
Opioidler değerlendirir
Kardiyopulmoner bypass ve ilaç 
farmakokinetiklerini tanır

Kardiyak hastalıkların tanısı değerlendirir. Kalp hastalıklarının semptom ve belirtileri sayar
Tanısal teknikleri değerlendirir

Kalp cerrahisi planlanan hastaların 
değerlendirilmesini yapar.

Anestezi öncesi hastaların hazırlanması ve 
kullanılan ilaçları kontrol eder.
Monitorizasyonu uygular.
Kardiyopulmoner bypassı ve etkilerini tanır 

Koroner arter cerrahisinde anestezi verir. Miyokardı koruma yöntemlerini tanır ve yapar.
Çalışan kalpde koroner cerrahi anestezisini 

Kapak hastalıklarında anestezi verir.
Aort kapak hastalıklarını değerlendirir anestezi 
yönetimine karar verir
Mitral kapak hastalıkları değerlendirir anestezi 
yönetimine karar verir
Triküspit kapak hastalıkları değerlendirir anestezi 
yönetimine karar verir
Pulmoner kapak hastalıkları değerlendirir anestezi 
yönetimine karar verir

Perikard hastalıklarında anestezi uygular. Perikard anatomisini değerlendirir
Anestezi yöntemini belirler
Analjezi uygular

Kalp cerrahisinde kullanılan yöntemleri tanır. Kan ve kan ürünlerini kullanımını sorgular.
Steroid kullanımı değerlendirir.

Dolaşımın mekanik aygıtlarla desteklenmesini 
sağlar Kalp yetmezliğini tanır ve tedavi eder

Kalp yetmezlikli olguların anesteziye hazırlığını 
organize eder

Kalp transplantasyonunda anestezi verir. Donor kalbin hazırlıgını yapar
Alıcının anestezi yöetimini kararlaştırır uygular
Aılcıda denerve kalbin fizyopatplojisini tanır
Transplantasyon sonrası komplikasyonları tanır 
önlemini alır

Kalp cerrahisinde postoperatif analjezi yapar.
Bilinen tüm analjezi yöntemlerini ve Torakal 
epidural analjeziyi uygular
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Kalp cerrahisinden sonra yoğun bakım takibini 
yapar. Gelişen komplikasyonları sayar. Tedavisini yapar.

Kardiyovasküler problemleri tanır ve tedavi eder.
Solunum Komplikasyonları tanır ve tedavi eder.
GİS Komplikasyonları tanır ve tedavi eder.
Böbrek Yetmezliğini tanır ve tedavi eder.
Nörolojik Komplikasyonları tanır ve tedavi eder.

Adult konjenital kalp hastalıklarını tanır. Anestezisini yönetir.
Çocuklarda kalp cerrahisinde anestezi verir. Asiyanotik konjenital kalp hastalıklarını ayırt eder. Anatomik bozuklukları ayırt eder

Atriyalseptal defekti değerlendirir
Ventrikül septal defekti ayırt eder

Atriyoventriküler(AV) kanal defektlerini değerlendirir.

Patent duktus arteriyozisi (PDA) değerlendirir.
Siyanotik konjenital kalp hastalıklarını ayırt eder. Fallot Tetralojisi anestezisini yönetir.

Büyük damarların transpozisyonu anestezisini yönetir.
Triküspit Atrezisinde anestezi verir.

Çocuk kalp transpantasyonunda anestezi verir. Donor kalbin hazırlıgını yapar
Alıcının anestezi yönetimini kararlaştırır uygular
Aılcıda denerve kalbin fizyopatolojisini tanır
Transplantasyon sonrası komplikasyonları tanır 
önlemini alır

Vasküler Cerrahide Anestezi verir. Büyük damarların anatomisini tanır Aortun yapısını ve dallarını değerlendirir.
Vasküler fizyolojiyi tanır. Anestezik ilaçların damarlara etkilerini hatırlar.

Aterosklerozis fizyopatolojisini değerlendirir
Aterosklorozis nedenlerini, Aterosklorizsin Medikal Tedavisi , 
Kronik Medikal problemleri sayar tedavisini uygular.

Perioperatif hazırlığı yapar.
Büyük ve periferik damar hastalıklı olgularda risk faktörlerini 
ayırt eder.

Anestezi yöntemini belirler ve uygular. Perioperatif Miyokard İskemi veya İnfaktı nı tanır.

Aort' un Cerrahi hastalıklarını değerlendirir
Aort Diseksiyonu ve Aort Anevrizmalarını tanır, Preoperatif 
hazırlığı yapar vemonitorize eder.

Torasik ve Torokoabdominal Aort Cerrahisinde 
Anesteziyi yönetir

Parapilejinin Önler , Renal İskemi ve Korunmasını sağlar , 
Koagulasyon ve Metabolik Yönetimi düzenler

Abdominal Aorta Anevrizmalarında Anestezi verir
Genel yada lokal anestezi uygular.Postoperatif analjeziyi 
sağlar.

Endovasküler Girişimler ve Anestezisini tanır 
uygular Ameliyathane dışında anestezi ve sedasyonu yapar.
Aort Travması ve Anestezisini yapar Acil ve elektif olgulara yaklaşımı tanır ve uygular
Karotid Endarderektomi Anestezisini verir. Anatomiyi ayırteder lokal anestezi uygular.
Periferik Vasküler Hastalıklarda Anestezi uygular Periferik damarları tanır lokal anestezi uygular

Postoperatif Bakımı ve analjeziyi yönetir
Komplikasyonları tanır tedavi eder, Analjezik ilaçları ve lokal 
analjezi yöntemleri hatırlar ve kullanır.

Ortopedi ve Travmatoloji girişimleri için anestezi 
verir

Ortopedik hastaların preoperatif vizitini yapar, 
yandaş problemleri saptar, operasyon riskini belirler

Hastadaki yandaş problemlerin anestezik tipini belirlemedeki 
etkisini tanımlar

Olası uygulanabilecek anestezi tiplerini tanımlar
Hastanın kullandığı ilaçların anestezi tipleriyle etkileşimini 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygulanabilecek anestezi şekillerini hastaya anlatır 
ve onayını alır
Hastada var olan ortopedik problemlere bağlı 
gelişen patolojileri saptar

Ortopedik problemlere bağlı patolojilerin anestezi ile 
etkileşimini tanımlar

Hastanın kullandığı ilaçları sorgular Hastanın kullandığı ilaçlarla anestezinin etkileşimini tanımlar

Hastaya premedikasyon yapar
Hastanın durumuna göre en uygun premedikasyon 
protokolünü tanımlar

Çocuk ve erişkin hastaların konjenital anomalilerini 
saptar ve bunların anestezisini yönetir Konjenital anomalileri tanımlar

Pediatrik hasta gruplarının anestezisini yönetir
Pediatrik hastaların anatomik ve fizyolojik özelliklerini 
tanımlar
Pediatrik hastaların genel ve rejyonel anestezi özelliklerini 
tanımlar

Geriatrik hasta gruplarının anestezisini yönetir
Geriatrik hastaların anatomik ve fizyolojik özelliklerini 
tanımlar
Geriatrik hastaların genel ve rejyonel anestezi özelliklerin 
tanımlar

Artroz ve vertebra hastalıklarında entibasyon ve 
santral blok güçlüğünü tahmin eder ve tedbirini alır Artroz ve vertebra hastalarının anestezi özelliklerini tanımlar
Ortopedik girişimlerdeki hasta pozisyonlarını 
uygular

Hastanın özel pozisyonlarını, fizyolojik etkilerini ve dikkat 
edilmesi gereken noktaları tanımlar

Ortopedik hastalarda genel, rejyonel anestezi ve 
periferik sinir bloklarını uygular

Genel, rejyonel anestezi ve periferik sinir bloklarının 
özelliklerini tanımlar

Turnike uygulamasını yapar Turnike uygulamasının etkilerini tanımlar
Yağ embolisi, venöz tromboemboli ve kemik 
çimento implantasyon sendromunu yönetir

Yağ embolisi, venöz tromboemboli ve kemik çimento 
implantasyon sendromunu tanımlar

Spinal cerrahiden sonra ventilasyon problemini 
yönetir

Spinal cerrahiden sonra, ya da konjenital anomalili 
hastalardaki ventilasyon problemlerini tanımlar

Nöromonitorizasyon ve wake-up testini uygular
SSEP ve MEP'i tarifler ve wake-up testinin özelliklerini 
tanımlar

Göğüs Cerrahisi girişimleri için anestezi verir Toraksın anatomi ve fizyolojisini tanır. Akciğerlerin Anatomisini ayırt eder
Solunum Sisitemi Fizyolojisi tanır.

Preoperatif hazırlık yapar. Hastayı Preoperatif Değerlendirir. Öykü ve Fizik Muayene yapar.
Risk Faktörlerini ayırt eder.
Solunum Hızı ve Şeklini tanır.

Kardiyovasküler Sistemi Değerlendirir EKG yi yorumlar.
Akciğer Filmini tanır.
Arteriyel kan gazları analizini yapar.

Solunumu değerlendirir.
Solunum Fonksiyon Testleri ve Akciğer Rezeksiyonuna 
Toleransın Değerlendirmesini yapar.

Toraks Anestezisinde preoperatif hazırlığı yapar. Sigara öyküsünü alır.
Enfeksiyonu araştırır.

Hidrasyon ve Sekresyonların çıkarılmasını sağlar.
Buronkodilatasyon Tedavisini uygular.
Hastanın Eğitilmesini sağlar.

Monitorizasyonu uygular İnvaziv Hemodinamik Monitorizasyonu tanır ve yapar.
Oksijenizasyon ve Ventilasyonun Monitorizasyonunu 
yorumlar.
Transözefageal Ekokardiyografi uygular.
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Tek A kciğer Ventilasyonunu (TAV) uygular TAV Uygulama Yöntemlerini tanır ve uygular. Fizyolojisi tanır.

Çift lümenli tüp yerleştirir.
Endobronşiyal tüp uygular.
Bronşiyal bloker yerleştirir.

Fiberoptik Bronkoskop Kullanır.
Tek akciğer ventilasyonu sırasında tüp yerinin doğrulanmasıni 
uygular.

Anesteziyi yönetir. Genel anestezi ve TİVA uygular.
Vetilasyon Stratejilerini ayırt eder.
Hipoksemiyi Tanır ve Tedavi eder.

Toraks Tanısal Girişimlerinde Anestezi uygular

Bronkoskopi ,Mediyastinoskopi ,Torakoskopi 
,VATS ( Video – Asiste Torakoskopik Cerrahi )’ de 
anesteyi yönetir. Genel anestezi yöntemlerini uygular.

Elektif Toraks girişimlerinde anestezi verir. Akciğer Rezeksiyonunda anesteziyi yönetir Lobektomi' de anestezi yöntemini hatırlar.

Sleeve Lobektomi de anestezi yöntemini değerlendirir.

Pnomonektomi de anestezi yöntemini değerlendirir.
Farklı toraks cerrahilerinde anestezi verir(Trakea 
rezeksiyonu,Özefagus rezeksiyonu, Akciğer 
Transplantasyonu)

Acil Toraks girişimlerinde anestezi sorgular ve 
uygular. Travma ayırt eder.

Masif Hemoptiziyi tanır.
Ampiyemin farkındadır.

Bronkopilevral Fistül ve Ampiyemin tedavisini sayar.
Özel Durumlarda Anestezi uygular. Aneztezik yöntemi belirler. Yüksek Frekanslı Ventilasyonu uygular.

Akciğer kistleri ve büllerini tanır.
Akciğer Volüm azaltıcı cerrahiyi yapar.
Bronkoalveoler Lavaj (BAL ) uygular.
Mediyastinal Kitle anestezisini yapar.
Plevra, diyafragma ve göğüs duvarı operasyonlarında 
anesteziyi sayar.
Pulmoner Hemorajiyi yönetir.

Miyastenia Gravis tanır ve Anestezisini verir
Pulmoner trombo – endarderektomiyi tanır.

Toraks cerrahisinde postoperatif dönemi yönetir. Ağryı kontrol ve tedavi eder.
Bütün analjezi yöntemlerini veTorakal epidural analjeziyi 
uygular.

Postoperatif bakımı yönetir. Postoperatif komlikasyonları sayar ve tedavi eder

Çocukda Toraks Anestezisini uygular.
Çocukların solunum yollarındaki anatomi ve 
fizyolojisini hatırlar.
Çocukta genel anestezi verir.
Çocuklarda ilaçların etkilerini tanır.
Analjeziyi uygular.

KBB girişimleri için anestezi verir Anestezi öncesi hastaların değerlendirmesini yapar
Anestezi tekniğini ilgili hastanın özelliğine göre 
bilip uygulayabilmelidir
Küçük tüp seçimini yapabilmeli ve hastaya 
pozisyon verildiğinde değerlendirmesini 

Anatomiyi bilir
Larinks ve solunum yollarını tanır ve uygun 
anestezi tekniğini uygular Baş ve boyun cerrahisi anestezisini bilmelidir
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Havayolu le ilgili sorunları bilmeli ve gerekli ekipmanı 
önceden hazırlayabilmelidir
Uygulama alanıyla ilgili anatomiyi ve anormallikleri 
bilmelidir

Travmanın bu bölgedeki etkilerini bilir Travmanın bu bölgedeki etkilerini bilmelidir
Travmalı hastayı anesteziye hazırlar ve uygun 
koşulları temin ederek anesteziyi uygular

Solunum yolunun aspirasyondan korunmasını 
değerlendirip uygulayabilmelidir

Havayolu ile ilgili spesifik sorunları bilir, tanır ve 
yönetir

Havayolu ile ilgili spesifik sorunları bilmeli ve 
yönetebilmelidir

Lokal anesteziyi bu alanda bilir ve uygular

Lokal anestezi tekniklerini bilmeli ve lokal 
anesteziklerin kullanım ve komplikasyonlarını 
tanıyabilmeli ve tedavi edebilmelidir

Tiroid cerrahisi anestezisini bilir ve uygular

Tiroidin etkilerini bilmelidir. Tiroid cerrahisi 
anestezi uygulaması sorunlarını bilmelidir ve 
anestezi sonrası hastayı değerlendirebilmelidr

Nazal sinüs cerrahisinin ekip çalışmasını bilir ve 
yapar Nazal girişimlerde anesteziyi bilmelidir
Larinks cerrahisinin hazırlık ve anestezi yönetimini 
bilir ve yapar Larinks anatomisi ve fonksiyonlarını bilmelidir

Yukarı havayollarında lazer kullanımının etkilerini 
bilmelidir

Tonsillektomi anestezisini hazırlar ve yapar. 
Sorunlarını tanır ve giderir.

Tonsillektomi anestezisinin hazırlığını bilmeli ve 
sorunları tanıyabilmelidir

Zor havayolunu tanır, önlem alır ve temin eder
Anestezi uygulaması ile ilgili sorunları bu 
uygulamalarda bilir, tanır ve tedavi eder

Uygulamadan kaynaklanan sorunları bilmeli, tanıyabilmeli ve 
tedavi edebilmelidir

Endotrakeal entübasyonu bilir ve yapar
Endotrakeal entübasyon malzeme ve yöntemlerini 
bilmeli ve uygulayabilmelidir

Vazokonstrüktör kullanımının anesteziklerle 
etkileşmesini bilir ve tedavi eder

Vazokonstrüktörleri ve sistemlere etkisini 
bilmelidir

Trakea ve bronş yabancı cisimlerinin anestezisini 
bilir ve ekip çalışması içinde yerine getirir

Havayolu yabancı cisimlerinin anestezi hazırlığı ve 
anestezi uygulamasını bilmelidir

Postoperatif anesteziyi sağlar Postoperatif analjeziyi bilmelidir

Anestezide kullanılan sıvılar ile kan ve kan 
ürünlerini iyi bilir ve hastaya göre seçip kullanır

Gerekli olan ilaç, sıvılar ile kan ve kan ürünlerinin 
kullanımındaki temel bilgilere sahip olmalı ve 
kullanabilmelidir

Nöroşirüji girişimleri için anestezi verir

Oftalmik girişimler için anestezi verir Hastaların anestezi öncesi hazırlıklarını yapar
Göz hastalıklarının teda visinde kullanılan ilaçların 
sistemik etkilerini açıklar
Göz ilaçları ile anestezik ilaçlar arasındaki 
etkileşimi açıklar

Göziçi ameliyatlarda, şaşılık, 
dakriyosistorinostomi, işlemlerinde genel anestezi 
uygular Göz anatomisini açıklar

Göz içi basınç fizyolojisini açıklar
Anestezik ilaçların göz içi basıncına etkilerini 
İntraoküler gazlar ile anestezik gazların 
etkileşimini açıklar
Okülokardiyak refleks arkını anlatır
Okülokardiyak refleks geliştiğinde tedavi eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Göz ameliyatlarında uygulanan rejionel anestezi 
uygulamalarını yapabiir
Rejiyonel anestezi komplikasyonlarını tedavi eder.

Monitorize anestezi bakımını yapar
Lazer cerrahisinin anestezi uygulamasına etkilerini 
sayar

Postoperatif bulantı-kusma tedavisini uygular Antiemetik ilaçları sayar

Kadın Hast-Doğum girişimleri için anestezi verir Anestezi öncesi değerlendirmeyi yapar Anestezi öncesi değerlendirmeyi yapabilmelidir

Jinekolojik hastaların anestezi uygulamasını yapar
Her türlü jinekolojik hastanın anestezi ön 
hazırlığını yapar Jinekoloji hastalarının anestezi ön hazırlığını yapabilmelidir
Laparaskopinin anesteziye etkilerini bilir ve 
komplikasyonlarını tanıyıp tedavi eder Laparoskopik girişimlerde anesteziyi bilmelidir

Doğum hastalarında anestezi uygulamasını yapar

Gebedeki kardiyovasküler, hematolojik, 
gastrointestinal, renal ve santral sinir sistemi 
değişikliklerini bilir ve değerlendirir Gebeliğin fizyolojik etkilerini bilmelidir

Gebenin sistem ve organ değerlendirmesini yapabilmelidir
Fetal ve uterin kan akımındaki değişikliklerin 
etkilenmesini bilir ve tedavi eder

Fetal ve uterin kan akımındaki değişiklikleri bilmeli ve tedavi 
edebilmelidir

Anesteziklerin plasental geçiş ve gebedeki 
etkilerini bilir ve klinik uygulanmasını 

Anesteziklerin anne ve fetus üzerine etkilerini ve 
değerlendirmesini bilmelidir

Vajinal doğumda analjezi tekniklerini bilir ve 
uygular

Uygulanacak anestezi tekniği ile ilgili malzeme ve ilaçları 
tanıyıp hazırlayabilmelidr

Sezaryen anestezisini bilir, epidural, spinal, 
kombine spinal-epidural, kontinü spinal ve genel 
anestezi uygulamalarını yapar

Sezaryen anestezinin tekniklerini bilmeli ve 
uygulayabilmelidir

Hastanın entübasyon zorluğunu tanır, bilir ve 
önlemini alarak yapar

Havayolu ile ilgili sorunları bilmeli ve gerekli ekipmanı 
önceden hazırlayabilmelidir

Gebenin aspirasyon riskini bilir ve önlemleri alıp 
uygular

Hastada anestezi güvenliği için rutin uygulamayı iyi bilmeli 
ve uygulayabilmelidir

Anestezi uygulaması sırası ve sonrası 
komplikasyonlarını tanır, yönetir ve tedavi eder

Anestezinin her döneminde olası komplikasyonları bilmeli ve 
tedavi edebilmelidir

Preeklampsi ve eklampsiyi bilir ve yönetir Preeklampsi ve eklampsiyi bilmeli ve yönetebilmelidir

Uterus atonisi ve postpartum kanamaları tanır ve 
anestezisini uygular

Kanama ve anestezi tekniği ile ilgili 
sorunları/komplikasyonları erken tanıyabilmeli ve tedavi 
edebilmelidir

Gebe olup gebelik dışı girişimler için anestezi 
uygulamasını yapar

Obstetrik hastada gebelik dışı anestezi 
uygulamasını bilir ve yapar

Gebede gebelik dışı girişimler için anestezi uygulamasını 
bilmeli ve yapabilmelidir

Gebede travmanın etkisini bilir, hastayı hazırlar ve 
anestezisini yapar

Gebe travmalı hastayı anesteziye hazırlayıp, anestezisini 
verebilmelidir

Gebede gebelik dışı abdominal cerrahilerde 
anestezi uygulaması yapar

Gebede geeblik dışı abdominal cerrahilerin etkilerini bilmeli 
ve anestezisini verebilmeliidr

Tedavide gerekli olan ilaç, sıvı ile kan ve kan 
ürünlerinin kullanımındaki temel prensipleri bilir ve 
bunları yerine göre kullanır

Kullanılacak her türlü hacim genişleticileri bilmeli 
ve kullanabilmelidir

Ürolojik girişimler girişimleri için anestezi verir Hastaların anestezi öncesi hazırlıklarını yapar. Yaşlı hastanın fizyolojik özelliklerini sayar
Çocuk hastalarda premedikasyonun özelliklerini 
sayar.

Endoskopik cerrahilerde genel anestezi ve rejionel 
anestezi tekniklerini uygular. Kan gazı analizini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Açık cerrahilerde genel anestezi ve rejionel anestezi 
tekniklerini uygular. Böbrek fonksiyonlarını sayar Böbrek fonksiyon testlerini açıklar

Cerrahi işlemin böbrek fonksiyonu üzerine etkilerini açıklar
Anestezi tekniklerinin böbrek fonksiyonları ile etkileşimini 
açıklar

Anestezide kullanılan ilaçların metabolizmaları ile böbrek 
fonksiyonlarının ilgilerini bilir.

Ekstrakorporeal şok dalgası ile taş kırılmasında 
genel anestezi ve rejionel anestezi tekniklerini 
uygu.
Endoskopik cerrahi girişimlerde gelişebilecek 
komplikasyonlar için önlem alır/ tedavi eder.

İntraabdominal karbondioksit insuflasyonunun 
fizyopatolojik etkilerini sayar.

Ameliyat sırasında hastaya gerekli olan pozisyona 
yardımcı olur, pozisyon komplikasyonlarından 
hastayı korur. Pozisyon komplikasyonlarını sayar.
Genel anestezi ve rejionel anestezi 
komplikasyonlarını tedavi eder.

Rejionel anestezi ve genel anestezi 
komplikasyonlarını sayar.

Bö.brek transplantasyonunun cerrahi dönemlerine 
uygun anestezi tekniklerini uygular Genel anestezi tekniğinin özelliklerini sayar.
Perioperatif hipotermiden hastayı korur. Hipoterminin fizyopatolojisini açıklar
TURP Sendromınu tanır ve tedavi eder. Koagülopati etiyolojisi, tanı ve tedavisini sayar.

Pıhtılaşma kaskadını açıklar.
Postoperatif analjeziyi uygular. Postoperatif analjezi organizasyonunu yapar.

Genel anestezik ilaçları gruplandırır, etki 
mekanizmalarını açıklar

Genel Anestezide Kullanılan Analjezik ilaçları 
gruplandırır, etki mekanizmalarını açıklar
NöromuskülerBloke Edici ilaçları gruplandırır, etki 
mekanizmalarını açıklar
İntravenöz Anesteziklerin Sınıflamasını Yapar ve 
İntravenöz Anestezikleri tanımlar
İnhalasyon anesteziklerinin sınıflandırılmasını 
yapar ve İnhalasyon anestezikleri Tanımlar Genel anestezi safhalarını sıralar Analjezi ve amnezi safhasını açıklar

Deliryum ve eksitasyon safhasını açıklar.
Cerrahi anestezi safhasını açıklar
Meduller depresyon safhasını açıklar
Anestezi derinliğini tanımlar
Yüzeyel anestezi ve farkında olmanın ( Awarenes) önemini 
açıklar
Anestezi uygulama safhalarını sıralar

İnhalasyon anesteziklerinin farmakokinetiğini 
tanımlar

İnspirasyon ve alveolar konsantrasyonunu etkileyen faktörleri 
açıklar
Eliminasyonu etkileyen faktörleri açıklar

İnhalasyon anesteziklerinin uptake ve distrübisyonunu açıklar
İnhalasyon anesteziklerin kan, gaz partisyon katsayılarını 
sıralar
İkinci gaz etkisini açıklar
Konsantrasyon etkisini açıklar
Ventilasyon, perfüzyon etkileşimini açıklar
Difüzyon hipoksisini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnhalasyon anesteziklerinin farmakodinamiğini 
tanımlar İnhalasyon anestezikleri ile ilgili teorileri açıklar

Minimal alveolar konsantrasyon (MAC) tanımını yapar

İnhalasyon anesteziklerinin MAC değerlerini sıralar
MAC değerini etkileyen faktörleri açıklar

İnhalasyon anesteziklerinin klinik farmakolojisini 
tanımlar Sistemlere etkilerini sıralar

İnhalasyon anesteziklerinin kardiyovasküler sisteme etkisini 
sıralar
Kan basıncına olan etkisini tanımlar
Kardiyak output etkilerini açıklar
Kalp hızındaki değişiklikleri açıklar

Sempatik sinir sistemi üzerine olan etkilerini tanımlar

Pulmoner vasküler rezistans etkilerini tanımlar
Solunum sistemine etkisini tanımlar
Tidal volum üzerine olan etkilerini açıklar
Solunum depresyonunu açıklar
Ventilasyon, perfüzyon ilişkisini açıklar
Solunum frekansına etkisini tanımlar
Serebral sisteme etkilerini tanımlar
Serebral kan akımına olan etkisini açıklar
İntrakraniyal basınç etkilerini açıklar

Serebral metabolizma üzerine etkilerini açıklar
Nöromüsküler sisteme etkilerini tanımlar
Renal sisteme etkilerini tanımlar
Renal kan akımına olan etkilerini açıklar

Glomerülar filtrasyon ve idrar çıkışına etkilerini açıklar
Hepatik sisteme etkilerini tanımlar

Karaciğer kan akımına olan etkilerini açıklar
Halotanın hepatotoksik ekilerini tanımlar
İlaçların metabolizmalarını tanımlar
Gastrointestinal sistem etkilerini tanımlar
Postoperatif bulantı kusmayı açıklar

İnhalasyon anesteziklerinin biyotransformasyon ve 
toksisitesini tanımlar

İnhalasyon anesteziklerinin komplikasyonlarını ve 
kontrendikasyonlarını açıklar

İntravenöz anestezikleri sınıflandırır İntravenöz anesteziklerin farmakokinetik özelliğini açıklar

Etki mekanizma ve metabolizmalarını açıklar
Sistemlere etkilerini sınıflar

İntravenöz anesteziklerin farmakodinamik özelliklerini sıralar
Barbitüratları sınıflar Retiküler aktive edici sistem depresyonunu açıklar
Opioidleri sıralar Farmakodinamik özeliklerini tanımlar

Farmakokinetik özelliklerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Opioid reseptör etkileşimlerini açıklar
Analjezik anestezik etkilerini tanımlar
Agonist antagonistleri sıralar

Sedatif,hipnotik ve nöroleptikleri sıralar Nörolept analjeziyi tanımlar
Nörolept anesteziyi açıklar

GABA nın etkilerinin potansiyalizasyonunu açıklar
Dissosiyatif anesteziyi tanımlar
Total intravenöz anesteziyi tanımlar Total inravenöz anestezi uygulamalarını açıklar

İnfüzyon seti ve infüzyon pompasını kullanır
Nöromuskular bloke edici ajanları sıralar Nöromuskular ileti fizyolojisini açıklar

Depolarizan-Nondepolarizan ajanları sıralar

Depolarizan-Nondepolarizan arasındaki farklılıkları tanımlar
Spesifik ajanları açıklar

Nöromüsküler bloğun geri çevrilmesini açıklar
Reversal ilaç kullanımını uygular
Reversal blok ilaç dozlarını açıklar

Periferik sinir sitimülasyonuna yanıtı tanımlar
Kolinesteraz inhibitörlerini sıralar Spesifik ajanları tanımlar

Myastenia gravis anestezik ajan kullanım ilişkisini açıklar
Antikolinerjik ilaçları sıralar

Adrenerjik agonist- antagonistleri sıralar
Otonom sinir sistemi sempatik-parasempatik reseptör sistem 
ilişkilerini açıklar
Agonist-antagonistleri tanımlar
Adrenoseptör fizyolojiyi açıklar
Feokromasitomayı tanımlar

Feokromasitoma anestezik ajan etkileşimlerini açıklar
Hipotansif ajanları sıralar Sistemler üzerine etkilerini tanımlar

Kontrollü hipotansiyon uygular
Kontrollü hipotansiyon yöntemlerini sıralar

Lokal anestezikleri sıralar Lokal anestezik etki teorilerini açıklar
Hücre membran potansiyelini tanımlar
İon kanallarını açıklar
Ester – Amidleri sıralar
Farmakodinamik etkileri açıklar
Farmakokinetik etkileri açıklar

Lokal anestezik toksisitesini tanımlar tedavisini açıklar
Analjezikleri sıralar NSAİD sınıflar

Etki mekanizmalarını açıklar
Post operatif ağrı tedavi yöntemini uygular
Preemptif analjezi uygulamasını açıklar

Beyin cerrahi oparasyonlarında anesteziyi yönetir Preoperatif değerlendirmeyi yapar Preoperatif değerlendirmenin önemini tanımlar.
Hastanın anemnezini alır. Anemnez sırasında sorgulanması gereken sistemleri sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın fizik muayenesini yapar Bilinç düzeyi değişikliklerini anlatır

Komanın ayırıcı tanısını yapar

KVS , solunum ve nörolojik sistem muayenelerini anlatır
Hava yolu değerlendirmesini yapar Hava yolunun değerlendirilmesini sıralar

Mallampati sınıflamasını tarif eder

Gerekli laboratuvar testleri ister
Operasyon tipine ve hastanın klinik durumuna göre istenmesi 
gereken ek laboratuvar testleri sıralar

Anestetik riski belirler. ASA sınıflamasını açıklar
Glasgow koma skorlamasını açıklar
Kardiyak risk skorlamalarını açıklar

Anestezi planlamasını yapar. Anestezi planının önemini açıklar
Hasta onamını alır Hasta onamınının önemini açıklar

Permedikasyonun uygulanmasını sağlar Premedikasyonun beyin cerrahi hastalarındaki önemini açıklar

Premedikasyonda kullanılan ilaçları sınıflandırır

Premedikasyonda kullanılan ilaçları uygun dozlarını açıklar

Beyin cerrahi hastalarında premedikasyondan kaçınılacak 
durumları açıklar

Anestezi makinası ve ekipmanı hazırlar Hava yolu yönetiminde gerekli ekipmanları sıralar

Anestezi makinasının testinin nasıl yapıldığını açıklar

İntravenöz anestetik ajanların hazırlanışını açıklar

Gerekli monitorizasyonu sağlar Rutin monitorizasyonu yapar
Rutin monitorizasyonda istenen izlemlerin neler olduğunu 
sıralar
EKG monitorizasyonunun önemini açıklar

Kan basıncı monitorizasyonunun önemini açıklar
Isı monitorizasyonunun önemini açıklar

Gerekli hastalarda santral ven kataterizasyonu 
uygular Santral ven girişim yerlerini sıralar

Santral ven katerizasyonunun endikasyonlarını açıklar

Santral ven kataterizasyonunun kondrendikasyonlarını sıralar

Santral ven katetrizasyonunun komplikasyonlarını açıklar
Santral venöz kataterizasyon uygular
Santral venöz basıncı ölçer

İnvazif arter kataterizasyonu yapar Arter girişim yerlerini sıralar

Arter kataterizasyonları için endikasyonları açıklar

Arter kataterizasyonu için kontrendikasyonları açıklar

Arter kataterizasyonunun komplikasyonlarını açıklar
Arter kataterizasyonu uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnvazif arter basıncını izler

Anestezi indüksiyonu ve entübasyonu yapar Anestezi indüksiyonunda kullanılan ilaçları sınıflandırır

İntravenöz anestetik ajanların indüksiyon dozlarını açıklar
Kas gevşeticileri sınıflandırır.

Kas gevşeticilerin indüksiyon ve idame dozlarını açıklar

Kas gevşeticilerin istenmeyen etkilerini açıklar

Entübasyonun kafa içi basınca etkilerini açıklar

Entübasyon esnasında oluşacak refleks kardiyovasküler 
yanıtları ve korunma yöntemlerini açıklar

Entübasyon tüpü seçiminin özelliklerini açıklar

Beyin cerrahi hastalarında entübayon esnasında dikkat 
edilmesi gereken hususları açıklar

Uygun cerrahi pozisyonu verir Operasyonlarda kullanılan cerrahi pozisyonları sıralar
Pozisyon komplikasyonlarını açıklar
Yüzükoyun pozisyonu açıklar
Oturur pozisyonu açıklar

Oturur pozisyonun kardiyovasküler etkilerini tanımlar

Oturur pozisyonun komplikasyonlarını sıralar
Pnömosefaliyi tanımlar

Venöz hava embolisinin oluş mekanizmalarını açıklar

Venöz hava embolisinin belirlenmesini açıklar
Patradoksal hava embolisini açıklar

Venöz hava embolisi insidansını azaltan teknikleri açıklar

Venöz hava embolisi geliştiğinde tedaviyi yapar
Anestezi idamesini sağlar Genel kuralları uygular Nöro anatomiyi açıklar

Serebral metabolizmayı açıklar.
Serebral kan akımını açıklar.

Serebral kan akımını düzenleyen mekanizmaları sıralar
Serebral perfüzyon basıncı tanımlar

Serebral kan akımında otoregülasyonun rolünü tarif eder.

Serebral kan akımını etkileyen ekstrensek faktörleri sıralar.
Serebral kan akımı üzerine solunumsal gazların etkisini 
açıklar

Serebral kan akımı üzerine vücut ısısının etkisini açıklar

169/178



TUKMOS	  Çekirdek	  Müfredatları Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  39/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Serebral kan akımı üzerine viskozitenin etkisini açıklar

Serebral kan akımı üzerine sempatik ve parasempatik sinir 
sisteminin etkilerini açıklar
Serebrospinal sıvının oluşumu ve etkileyen parametreleri 
açıklar
Kafa içi basıncı tanımlar.
Kafa içi basıncı etkileyen faktörleri sıralar

Kafa içi basıncına göre anestetik seçimini yapar.
Arteryel kan basıncının takibini yapar

Parsiyel karbondioksit basıncının kafa içi basınç için önemini 
açıklar ve düzeyini belirler.
Steroidlerin kafa içi basınca etkisini açıklar.

Diüretiklerin kafa içi basınca etkisini açıklar.
Anestezi esnasında kullanılan ilaçların serebral fizyoloji 
üzerine etkilerini açıklar.
Serebral iskeminin patofizyolojisini açıklar
Beyin koruma strajilerini açıklar.
Elektrofizyolojik monitorizasyon üzerine anestezinin 
etkilerini açıklar.
İntraoperatif sıvı tedavisini tanımlar

İntraopareratif hipotermi uygulamasını açıklar

Ekstübasyonda dikkat edilmesi gereken işlemleri açıklar

Beyin cerrahide özel işlem gereken durumları sıralar
Kan beyin bariyerini tanımlar

Supra tentorial tümörlerde anesteziyi yönetir. Supra tentorial tümörlerdeki anestetik özellikleri açıklar
Anevrizma ve arteriyovenöz malfarmasyonlarda 
anesteziyi yönetir. Anevrizma cerrahisindeki anestetik özellikleri açıklar

Serebral vazospazmı tanımlar
Serebral vazospazmı önlemek için kullanılan ilaçları ve 
yöntemleri sıralar
Subaraknoid kanama ile ilişkili myokardiyal disfonksiyonu 
açıklar

Kontrolllü hipotansiyon ve hipertansiyonu açıklar
Beyin korumayı açıklar
AVM deki anestetik özellikleri açıklar

Kafa travması olan hastalarda anesteziyi yönetir. Kafa travmalı hastanın enübasyondaki özellikleri açıklar

Kafa travmalı hastada sıvı yönetimini açıklar
Servikal vertebra travmalarını açıklar

Kafa travmasında uygulanacak anestetik tekniği belirler
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Kafa travmalı hastada anestetik ilaç tercihlerini açıklar

Kafa travmalı hastanın monitorizasyonunu açıklar
Kafa travmalı hastada kan idamesini anlatır
Hiperventilasyon uygulamasını anlatır
Sıvı idamesini anlatır

Juguler venöz oksijen saturasynu izlemini ve önemini açıklar
Beyin doku okijenizasyonu izlemini açıklar

Beyin cerrahi girişimi geçirmeyecek hastada kafa içi basınç 
monitorizasyonunu anlatır.

Posterior fossa girişimlerinde anesteziyi yönetir. Posteriyor fossa girişimdeki anestetik özellikleri açıklar
Beyin sapı stümülasyonunu açıklar

Transsfenoidal girişimler için anesteziyi yönetir. Transsfenoidal girişimler için anestezik özellikleri açıklar.
Hipofiz tümörlerini sınıflar

Transfenoidal cerrahi komplikasyonlarını sıralar
Diyabetes insipudus tedavisini anlatır.

Uyanık kraniyotomi ve fonksiyonel beyin cerrahisi 
olgularını yönetir. Uyanık kranyatomide kullanılan anestetik teknikleri açıklar

Uyanık kranyatomide kullanılan ilaçları sınıflar
Sterotaktik cerrahi ile ilgile işlemlerde anestezik özellikleri 
açıklar

Nöroradyolojik girişimlerdeki anestetik özellikleri açıklar.

Spinal cerrahideki anestetik özellikleri açıklar

Yoğun Bakım .Yapay solunum yöntemlerini uygular Hastanın fizik muayenesini yapar
Akut veya kronik solunum yetersizliği ayırıcı 
tanısını koyar Ventilatörün non-invazi veya invaziv modelini ayarlar

Yapay solunum endikasyonunu belirler Havayolu açıklığını sağlar Oral veya nazotrakeal entübasyonu planlar ve yapar
Trakeostomi yapar
Aspirasyon tekniklerini tanır ve yapar

Yapay solunum modelleri içinden seçim yapar Oksijen tedavisi yapar
Maske ve balon ile yapay solunum yapar
Mekanik ventilasyon yapar Basınç ayarlı ventilasyon modelleri uygular

Volüm ayarlı ventilasyon modelleri uygular
Ters orantılı ventilasyon modelleri uygular

Asiste ve kontrole ventilasyon modelleri uygular

Basınç destekli ventilasyon modelleri uygular
SIMV uygular
PEEP uygular
CPAP uygular
BIPAP uygular
Extrakorporeal solunum desteği uygular

Endotrakeal tüp kaf basıncı uygunluğunu ölçer 
takip eder Tüp kaçağı varsa önler, basınç fazla ise normale indirir
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Yapay solunum aletinden ayırma tekniklerini 
yönetir

Ayırma zamanını tayin eder, laboratuar değerleri kontrol eder 
ayırma işlemini gerçekleştirir

Pnömotoraks tanısı koyar İğne ponksiyonu yapar
Toraks tübü takar
Drenaj sistemi kurar

Havayolu basınçlarının diğer değişkenlerinin 
monitorizasyonunu yapar
Arteryel kan-gazını yorumlar ve pulmoner gaz 
değişimini değerlendirir Grereken tedaviyi hemen başlatır

Respiratuar farmakolojik desteği uygular
İntravenöz ve inhalasyon yoluyla bronkodilatötör tedavi 
uygular

Yatan hasta akciğer filmini yorumlar
Alt solunum yolları enfeksiyonlarına tanı koyar Balgam kültürü alır

Endotrakeal balgam kültürü alır

Bronkoalveolar lavaj yapar ve kültüre gönderir

Antibiyogramı takip eder gerekli tedaviyi başlatır
Fiberoptik laringotrakeal ve bronşial tetkik yapar Zor havayolu yönetimini uygular

Yapay solunumdan ayırma tekniklerini yönetir t-tüp uygulaması yapar
Göğüs fizyoterapisi yapar

Anestezi yoğun bakım ünitesindeki travma, 
koma, şok, akut solunum yetersizliğinin yoğun 
bakımını ve tedavisini yapar

Akut dolaşım problemlerini değerlendirir ve tedavi 
eder hastayı monitörüze eder

Arteryel, santral venöz ve pulmoner arter 
kateterizasyonu yapar A.radialis, A.Femoralis

V.Jugularis interna, V.Subclavia, V.Femoralis
Kardiak output ölçümü yapar Thermodilüsyon teknik uygular
Antiaritmik ve fibrinolitik tedavi uygular
Kardiovasküler destek başlatır Sıvı tedavisi vazoaktif ve inotropik ilaçlar uygular

infüzyon pompalarını kullanır
Kardioversiyon yapar
Defibrilasyon yapar
ileri kardiopulmoner resüsitasyon uygular

Akut nörolojik problemlere tanı koyar ve tedavi 
eder Koma derinliğini saptar Koma nedenlerini araştırır gerekli tetkikleri yaptırır

Komadaki hastanın solunum ve dolaşım yetersizliklerini 
saptar ve tedaviyi yönetir

Beyin Ölümünü saptar
Beyin ölümü ile ilişkili klinik testleri uygular ve rapor haline 
getirir
Beyin ölümünü saptar ve kayıtları düzenler ve transplantasyon 
merkezine bildirir

Lomber ponksiyon yapar BOS tetkikini yaptırır
Kafaiçi basınç monitorizasyonunu kurar Kafaiçi basınç takibini yapar

Ventriküler drenaj takibi yapar
Beyin ödemine tanı koyar Beyin ödemini tedavi eder

Pozisyon, sedasyon ve farmakolojik tedavi uygular
Beyin tomografisi ile ilgili temel değerlendirme 
yapar

Travmalı hastayı yönetir
Politravmanın ilk değerlendirmesini yapar ve ilk 
tedavisini başlatır

Hastanın tanısal işlemleri yapılırken hemodinamik ve 
solunumsal desteğini sürdürür
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Politravmalı hastanın yoğun bakımda günlük tedavi ve 
takibini yapar

Omurilik yaralanmalarının tanı ve tedavisini yapar
Organ yetersizliklerini tanır, ilk adım tedavilerini 
yapar, beyin ölümü tanısını koyar, donör bakımını 
yapar

Akut Böbrek Yetersizliğini tanır ve tedavisini 
yönetir Sıvı elektrolit dengesini sağlar

İdrar sondasını takar, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon 
kateterlerini takar

CAVH, CAVHD, CVVH, CVVHDF uygular
Hemodiyaliz takip eder

Asit-baz bozukluklarını yorumlar
Arteryel ve venöz kangazı örneklerini alır ve kangazı aletine 
verir ve çıkan değerleri yorumlar

Gastrointestinal kanama akut pankreatit akut batın 
ve karaciğer yetersizliklerini tanır ve tedavi eder Hastayı monitörize eder Kanayan varislerde özafagus balon tüpü takar

Nazogastrik sonda takar Stres ülser profilaksisini uygular
Beslenme desteğine başlar
Enteral ve parenteral beslenme uygular

Karaciğer komasını tanır ve tedavi eder Karaciğer destek sistemini kurar
Tüm zehirlenmeleri tanısal ayrımını yapar Solunumsal ve hemodinamik destekleri sağlar Gastrik lavay yapar

Force diürez yapar

Antidot araştırmasını yaparak antidot uygulamasını yapar
Ayırıcı tanıya bağlı olarak gerekli destek sistemlerini hastaya 
uygular

Hematolojik problemleri tanır
Koagülasyon bozukluklarını, anemiyi transfüzyon 
reaksiyonlarını tanır ve tedavi eder Kan ve kan ürünlerini kullanır

Koagülasyon profilini değerlendirir
Masif transfüzyon yapar

Antikoagülan ve fibronilitik tedavi yapar ve kontrol eder
Plazma exchange yapar
Hemodilüsyon yapar
Autotransfüzyon yapar
Yapay kolloidleri kullanır

Enfeksiyon sorunlarını sayar
Şüpheli enfeksiyonları tanısı ve değerlendirmesini 
yapar Kültür için örnekler alır

Antienfeksiyöz tedaviyi uygular antibiyotik düzeylerini takip 
eder, aseptik kurallarını uygular, nazokomiyal enfeksiyonu 
engeller, yara diren bakım ve takibini yapar
Kültür sonuçlarını yorumlar

Enteral ve parenteral beslenmeyi yönetir
Beslenme bozukluklarını saptar ve uygun olan 
beslenme modelini uygular

Beslenme desteğini değerlendirir Enteral beslenme 
desteğine karar verir

Nazogastrik sonda takar ve kontrolünü yapar ve enteral 
beslenmeyi başlatır

Hastanın beslenme stratejisini monitörize ve kontrol eder

Duodenal/jejunal beslenme gerektiğinde postplorik tüp 
tkılmasını sağlar ve enteral beslenmeyi başlatır

Hastanın beslenme stratejisini monitörize ve kontrol eder
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Enteral beslenmenin kontraendike olduğu 
durumlarda Parenteral beslenme endikasyonunu 
koyar Parenteral beslenme ya başlatmak için santral ven yolu açar

Hastanın beslenme stratejisini monitörize ve kontrol eder
Günlük kalori ihtiyacını hesaplayarak parenteral beslenmeyi 
başlatır

Hastanın beslenme stratejisini monitörize ve kontrol eder
Parenteral beslenmeyi gereği durumlarda perifer damar 
yollarından uygular

Hastanın beslenme stratejisini monitörize ve kontrol eder

Yoğun bakımda kullanılacak ekipmanı bilir, 
gerekli altyapıyı hazırlar Organizasyon Günlük Hasta takibi yapar

Hasta takibi için gerekli kayıtları tedavileri ve izlenen tüm 
monitorizasyon değerlerini kapsayan dosyanın doldurulmasını 
yapar ve takip eder

Hasta ve hastalıklar ile ilgili skorlama sistemlerini kullanır

Hasta ile ilgili gerekli konsültasyonlar için çağrı yapar
Konsültasyonlarda bulunur önerilerin kaydını tutar ve kendi 
kararını belirtir
Bakım kalitesi için yöntem geliştirir

Yoğun bakım hastalarının tüm transportlarında risk 
değerlendirmesi yapar karar alır ve uygular

Yoğun bakım hastalarının transportlarını yönetir

Hasta sahiplerine günde en az bir kez bilgi verir

Bilgilendirme mümkünse hergün aynı saatte ve hasta 
sahiplerine özel olarak verilir, bu bilgilerden başkalarının 
haberinin olmamasını sağlar

Etik
Yoğun bakımın tüm etik konularını ekibine ve 
hastalarına anlatır Etik kuralları yazılı hale getirerek ekibin bilgisine sunar

Etik kurallarla ilgili yoğun bakım ekibine seminerler verir
Hastanenin etik kuralları ile yoğun bakımın etik 
kurallarının birbirine uyumlu hale getirir
Hasta sahiplerini bilgilendirmede ve hasta 
sahiplerinin isteklerinde tümüyle etik çerçeve 
içerisinde kalarak cevap verir

Bilgilendirme hasta sahiplerine özel bilgilendirme odasında 
verilir

Hastanın yoğun bakıma alınışında ilk olarak 
bilgilendirme yapılarak onam alınır

Girişteki onama rağmen hastanın tedavisi ile ilgili bazı 
konularda hasta yakınlarından ek onam istenir

Ağrı Akut ve kronik ağrıyı yönetir
Ağrının tarihçesini, sınıflandırılmasını, 
mekanizmasını, genetik yönünü anlatır. Ağrının mekanizmalarını ve genetik yönünü açıklar
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Ağrılı hastanın değerlendirmesini ve muayenesini 
yapar. Ağrılı hastayı değerlendirir.

Ağrı semptomlarını, organlara etkisini açıklar
Ağrılı hastanın tedavisini planlar

Tanıda kullanılan laboratuar test ve teknikleri 
anlatır ve uygular

İnvaziv tedavide kullanılan araç ve gereçleri (skopi 
cihazı, radyofrekans cihazı, nöral stimülatörler 
gibi) tanır, kullanımını anlatır.

Ağrı ölçüm yöntemlerini anlatır ve uygular. Ağrı skalalarını açıklar ve hastalara uygular
Akut ve kronik ağrı tanımını yapar, farklarını 
anlatır.

Akut ve kronik ağrı farklarını tanımlar, 
değerlendirebilir.

Akut ağrı ( doğum ağrısı, yanık ağrısı vs.) tanısını 
koyar ve tedavisini planlar.

Akut ağrı ayırımını yapar, kullanılan tedavi 
yöntemlerini sınıflar.
Ağrı tedavisinde analjezik kullanım ilkelerini 
Farmakolojik ağrı kesicileri ( lokal analjezikler, 
opioidler, sekonder analjezikler, NSAİİ gibi) tanır, 
tedavide kullanır ve her türlü yan etkilerini açıklar 
ve tedavi eder.

Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) tekniklerini anlatır 
ve uygular.

Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) için farklı analjezi 
protokollerini açıklar ve uygular

Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) için farklı analjezi 
protokollerini hastada uygular

Kronik ağrı sendromlarının (kompleks bölgesel 
ağrı, nöropatik ağrı,miyofasyal ağrı ve diğer 
muskuloskeletal kökenli ağrılar, vasküler ağrıları) 
tanısını koyar ve tedavi eder.

Farmakolojik ağrı kesicileri ( lokal analjezikler, 
opioidler, sekonder analjezikler, NSAİİ gibi) tanır,
Farmakolojik ağrı kesicileri ( lokal analjezikler, 
opioidler, sekonder analjezikler, NSAİİ gibi) 
tedavide kullanımını, yan etkilerini açıklar.

Cerrahiye sekonder kronik ağrı gelişimini önlemeye 
çalışır, gelişen kronik ağrıyı tedavi eder.

Cerrahiye sekonder kronik ağrı mekanizmalarını 
anlatır, önlemek için alınacak tedbirleri uygular.

Çocukluk, erişkin ve yaşlılık dönemlerine ait ağrı 
nedenlerini anlatır, uygun tedaviyi yapar.

Çeşitli yaş gruplarında uygun ağrı tedavilerini 
tanımlar ve uygular.

Ameliyat sonrası ağrıyı yönetir
Akut ve kronik ağrı tanımını yapar akut ağrıyı 
tedavi eder Ağrılı hastayı değerlendirir ve tedavisini planlar
Ağrılı hastanın değerlendirmesini ve muayenesini 
yapar
Tanıda kullanılan laboratuar test ve teknikleri 
anlatır ve uygular
Ağrı ölçüm yöntemlerini anlatır ve uygular. Ağrı skalalarını açıklar ve hastalara uygular
Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) tekniklerini anlatır 
ve uygular.

Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) prensipleri 
tanımlar
Farklı cihazların kullanımını anlatır.
Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) için farklı analjezi 
protokollerini açıklar ve uygular

Cerrahiye sekonder kronik ağrı gelişimini önlemeye 
çalışır, gelişen kronik ağrıyı tedavi eder.

Acil ve ilkyardım uygulamalarını bilir

Acil ve İlkyardım
Hastane öncesi acil ve ilk yardım uygulamalarını 
yapar. Olay yerini belirler Hastane öncesi acil bakımın modellerini sayar.

Ülkemizdeki acil çağrı sistemini tanımlar
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Cevabın önceliğini belirler
Cevabın tipini belirler
Olay yerine ulaşmadan önce hayat koruyucu 
önlemlerin uygulanmasının başlamasını sağlar
Olay yeri ve hasta güvenliğini sağlar Olay yeri ve hasta güvenliğini tanımlar

Olay yeri ve hasta güvenliği için alınması gerekli tedbirleri 
sıralar

Olay yeri değerlendirmesini zaman kaybetmeksizin 
yapar

Olay yeri değerlendirmesinde dikkat edilecek durumları 
açıklar

Kazazedeleri triaja tabi tutar Triaj kriterlerini açıklar

Travma merkezlerine gönderilecek hastaları belirler
Kazazedenin temel değerlendirmesini ve fizik 
muayenesini yapar Temel değerlendirme ve fizik muayenenin yapılışını anlatır

Gerekirse temel yaşam desteği sağlar
Kazazedenin değerlendirmesinde vital işaretlerin neler 
olduğunu açıklar
Hastane öncesi dönemde karşılaşılabilecek solunumla ilgili 
acil durumları sıralar

Hastane öncesi dönemde karşılaşılabilecek solunumla ilgili 
acil durumların tedavisini açıklar

Hastane öncesi dönemde karşılaşılabilecek kardiyak ve 
dolaşımla ilgili acil durumları sıralar

Hastane öncesi dönemde karşılaşılabilecek kardiyak ve 
dolaşımla ilgili acil durumların tedavisini açıklar

Hastane öncesi bilinç değişikliklerini tanımlar
Hastane öncesi bilinç değişikliklerinde alınacak tedbirleri 
açıklar

Hastane öncesi gerekli monitorizasyonu yapar
Hastane öncesi kullanılacak monitörleri ve çalışma 
prensiplerini açıklar

Hastane öncesi dönemde havayolu yönetimi ve 
ventilasyon uygular Temel yaşam destek düzeyinde hava yolu yönetimini açıklar

İleri yaşam desteği düzeyinde hava yolu yönetimini açıklar
Hastane öncesi dönemde sedasyon, anestezi ve ağrı 
kontrolü sağlar

Hastane öncesi sıklıkla kullanılan ilaçları ve özelliklerini 
sıralar
Hızlı ardışık indüksiyonu tanımlar

Kimyasal ve biyolojik savaş ajanları ile karşılaşılan 
durumlarda acil ve ilk yardım uygulamalarını yapar

Kimyasal ve biyolojik ajanlarla karşılaşmış 
hastalarda tanı koyar ve tedavi uygular Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarını sınıflar

Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının önemli özelliklerini 
açıklar
Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının kullanılma şekillerini 
açıklar

Organofosfat bileşiklerini sıralar ve etkilerini açıklar

Göz yaşartıcı ajanları sıralar ve etkilerini açıklar
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Akciger hasarı yapan ajanları sıralar ve etkilerini açıklar
Toksinleri sıralar

Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının kullanılması 
durumlarında anestezistin rolünü açıklar
Tedavide kullanılan ilaçları sıralar
Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının anestezi pratiğine 
etkisini açıklar
Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının hasta durumuna 
etkisini açıklar

Personelin korunması sağlanır
Kimyasal ve biyolojik savaş durumlarında personel 
korunmasının düzeylerini açıklar

Tehlikeyi tanımlar ve idendifikasyonunu yapar
Kimyasal ve biyolojik savaş durumlarındaki yönetimdeki 
problemleri sıralar

Travmalı hastada anestezi uygular Hemorajik şoklu hastayı tanır ve tedavi eder. Travma bakımının önceliklerini sıralar
Acil hava yolu yönetimini açıklar
Hemorajik şokun patafizyolojisini açıklar
Erken resustasyonun amaçlarını sıralar.
Duyarlı hasta gruplarını tanımlar
Resustasyon sıvılarını tanımlar

Erken resustasyon için gerekli ekipmanı amaçlarını sıralar.
Geç resustasyonu tanımlar
Transfüzyon endikasyonlarını tanımlar
Transfüzyon komplikasyonlarını tanımlar
Masif kan transfüzyonunu açıklar
Geç resustasyonun amaçlarını sıralar.

Organ spesifik travmaları tanır ve tedavi eder Kafa travmalı hastaya yaklaşımı açıklar

Spinal kord travmalı hastada yaklaşımı açıklar

Ortopedik travmada hastaya yaklaşımı açıklar
Göğüs travmalarını sınıflar

Göğüs travmasındaki tedavi yaklaşımlarını açıklar

Abdominal yaralanmalardaki anestetik yaklaşımı açıklar
Gebelikte travmanın özelliklerini tanımlar

Yaşlı hasta gruplarındaki travmanın etkilerini tanımlar

Yahova Şahitlerine travmadaki yaklaşımı açıklar

Travma hastasında postoperatif bakımın özelliklerini açıklar

Travma hastasında postoperatif ağrı takibini tanımlar
Mesleki Sorumluluk Mesleki sorumluluk

İletişim becerileri ve profesyonellik ilkelerini 
kazanmış olmalıdır İletişim becerilerini sıralar Yazılı ve sözel olarak iletişim sağlar

Eleştiri kabul eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İşbirliğine açık
Diğerlerini dikkatle dinler
Kşilerle etkin iletişim kurar
Motivasyonu yüksek
Stres altında iyi çalışır

Yönetsel becerileri sıralar Yazılı ve sözel olarak organizasyon yapar
Maliyet konusunda duyarlı

Etik davranır Hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Hukuki konuları ve sağlkık sisteminin işleyişini 
öğrenir ve izler

Sürekli eğitimin gerekliliğini bilir, yenilikleri 
takip eder Mesleki gelişimi önemser

Kongreleri ve toplantıları izler
Uygulamadan önce olgusu ile ilgili kaynak okur, 
danışır
Düzenli olarak klasik kaynakları okur Bilişim teknolojisini kullanır
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