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

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

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

aşağıda bulunmaktadır. 
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Destek	  Alınan	  Kurum	  ve	  Kişiler:	  

Bu	  taslak,	  8-‐5.7.2011	  	  tarihinde	  Ankara’da	  T.C.	  Sağlık	  Bakanlığı	  Sağlık	  Eğitimi	  Genel	  Müdürlüğü	  Tıpta	  Uzmanlık	  Kurulu	  Uzmanlık	  Eğitimi	  Müfredatları	  ve	  

Standartları	  Değerlendirme	  ve	  Revizyonu	  Çalıştayı’nda	  aşağıdaki	  toplantılardaki	  tartışmalar	  ve	  kaynaklara	  dayanarak	  hazırlanmıştır;	  

15-‐17.01.2010	  Genel	  Kurul	  toplantısı	  (Antalya)	  	  

	  

Çocuk	  Acil	  Tıp	  ve	  Yoğun	  Bakım	  Derneği	  

	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Acil, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 3/18 4/40



	  

4	  

4	  

1. GİRİŞ	  ve	  AMAÇLAR	  

Çocuk	   Acil	   Bilim	   Dalı;	   aniden	   rahatsızlanan	   ve/veya	   kritik	   hasta	   çocukların	   tanı,	   yönetim	   ve	   yönlendirilmesinde	   hızlı	   ve	   etkin	   yaklaşımlar	  

gösterebilme	  bilgi	  ve	  becerisine	  sahip,	  hastane	  öncesi	  koşullarda,	  hastanede	  ve/veya	  akademik	  çocuk	  acil	  alanında	  hizmet	  verebilen,	  eğitim	  

verebilen,	  araştırmalar	  yapabilen	  ve	  projeler	  üretebilen	  çocuk	  acil	  uzmanı	  hekimlerin	  yetiştirildiği	  uzmanlık	  alanıdır.	  	  

Amaçlar:	  

Eğitimini	  tamamlayan	  yan	  dal	  uzmanları	  aşağıdaki	  bilgi	  ve	  becerilere	  sahip	  olacaklardır:	  

• Yaralanmış	   ve/veya	  aniden	   rahatsızlanmış	   ve/veya	   kritik	  hasta	   çocukların	  hızlı	   ve	  etkin	  bakımı	   ve	   yönetimi	   konusunda	  yeterli	   bilgi	   ve	  

deneyime	  sahip	  olmak	  	  

• Yaralanmış	  ve/veya	  aniden	  rahatsızlanmış	  ve/veya	  kritik	  hasta	  çocukların	  hızlı	  ve	  etkin	  bakımı	  için	  gerekli	  girişimsel	  işlemleri	  yapabilme	  

becerisine	  sahip	  olmak	  

• Tek	  başına	  bir	  çocuk	  acil	  servisini	  ve	  çocuk	  acil	  gözlem	  birimini	  kurabilme	  ve	  yönetebilme	  bilgi	  ve	  becerisine	  sahip	  olmak	  	  

• Tıp	  literatürünü	  yakından	  izleme,	  yorumlayabilme,	  çeviri	  yapabilme	  ve	  katkı	  sağlama	  yeteneğine	  sahip	  olmak	  

• Bilimsel	  araştırma	  yöntemlerini	  (tasarım,	  örnekleme,	  veri	  toplama,	  istatistiksel	  değerlendirme,	  temel	  epidemiyoloji	  vs)	  uygulayabilme	  

• Bilimsel	  araştırmalarını	  sözel	  veya	  poster	  olarak	  hazırlayabilme	  ve	  sunabilme,	  görsel-‐işitsel	  yansılar	  hazırlayabilme	  

• Hasta	  başı	  eğitim	  verebilme,	  etkileşimli	  ders	  anlatabilme,	  olgu	  tartışmaları	  yönetebilme	  

• Ülke	   gereksinimlerine	   uygun	   programlar	   ve	   projeler	   tasarlayabilme,	   yürütebilme	   ve	   geliştirebilme,	   sorun	   saptama-‐çözümleme,	   acil	  

durum	  ve	  hastalıklarla	  ilişkili	  kurallar	  ve	  planlar	  geliştirebilme,	  mevcut	  durum	  ve	  sorunlarla	  ilişkili	  raporlar	  hazırlayabilme	  	  

• Bilimsel	  araştırmalar	  için	  maddi	  kaynak	  (fon	  vs)	  bulabilme	  

• Tıbbi	  ve	  bilimsel	  etik	  kurallarını	  benimseme	  ve	  sahip	  çıkma	  

• Çocuk	  acilde	  bakımı	   yapılan	  hasta	  ve	  yakınları	   ile	  empati	   kuran,	  etik	   yaklaşım	   sağlayabilen,	  hasta	   ile	   ilişkili	   bilgilendirme	  ve	  hastalıkla	  
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ilişkili	  önlem	  alma	  ve	  korunma	  önerilerini	  özenle	  anlatabilme	  becerisine	  sahip	  olma	  

	  

	  
2. DAYANAK	  

	  
a. Müfredatın	  Amacı	  	  

	  

Çocuk	  acil	  biliminin	  teorik	  ve	  pratik	  icrası	  ile	  ilgili	  tüm	  eğitim	  kurumlarında	  verilen	  eğitim	  ve	  öğretimin	  eşdeğerliliğini	  sağlamak	  üzere	  

standartları	  saptamaktır.	  

	  

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),	  	  Çocuk	  Acil	  Tıp	  ve	  Yoğun	  Bakım	  Derneği	  elektronik	  	  portalında	  

yapılan	  görüşmeler,	  American	  Board	  of	  Pediatrics,	  Pediatric	  Emergency	  Medicine	  “Subspecialty	  In–training,	  certification,	  and	  

Maintenance	  of	  certification	  examination”.	  

7-‐8	  Temmuz	  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. Müfredat	  Haritası	  

Rotasyon	   Yıl	  
Süre	  

(Ay)	  
Açıklama	  

Çocuk	  Yoğun	  Bakımı	   1	   1	   Zorunlu	  

Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon*	   1	   0,5	   Zorunlu	  

112	  Acil	  Sağlık	  Hizmeti	  Sistemi*	   1	   0,5	   Zorunlu	  

Çocuk	  Radyolojisi	   2	   1	   Zorunlu	  

	   	   	   *:	  Bu	  alanlarda	  hedeflenen	  deneyimi	  kazanmak	  için	  en	  fazla	  15	  gün	  süreyle	  rotasyon	  yapılması	  uygundur.	  

	  

d. Müfredat	  Haritası	  

Belli	   organ	   sistemlerine	   özgü	   hastalık	   veya	   sendromların	   fizyolojisi,	   patofizyolojisi,	   tanısı,	   ayırıcı	   tanısı,	   acil	   tedavisi,	   tedavisi,	  

komplikasyonları	  ve	  varsa	  önlenmesi	  ile	  ilgili	  teorik	  ve	  pratik	  bilgi	  ve	  uygulamaları	  kapsar.	  Teorik	  ve	  pratik	  uygulamaların	  yıllara	  göre	  

dağılımı	  uzmanlık	  öğrencisinin	  bilgi	  ve	  deneyimine	  göre	  yapılır.	  	  
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e. Müfredatın	  Güncellenmesi	  

Müfredatın	  içeriği	  her	  dört	  yılda	  bir	  Çocuk	  Acil	  Bilim	  Dalındaki	  gelişmeler	  doğrultusunda	  güncellenmelidir	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

TUKMOS	  veri	  tabanına	  taslak	  müfredat	  halen	  girilmektedir.	  

	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

Çocuk	  Acil	  yan	  dal	  eğitimi	  vermesi	  mevzuata	  göre	  uygun	  görülmüş	  (akredite	  edilmiş)	  eğitim	  kurumları	  –	  çekirdek	  eğitim	  müfredat	  

programına	  sadık	  kalmak	  kaydı	  ile	  –	  kendi	  genişletilmiş	  müfredat	  programlarını	  uygulayabilir.	  	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

Çocuk	  Acil	  Yan	  Dal	  Uzmanlık	  eğitiminde	  bilgi,	  beceri	  ve	  tutum	  kazandırma	  birebir	  eğitim	  şeklinde	  ve	  uzman	  gözetimi	  altında	  yapılmalıdır.	  	  	  
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6. STANDARTLAR	  

	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  

i. Eğitim	   program	   sorumlusu	   çocuk	   acil	   yan	   dal	   uzmanlık	   belgesine	   sahip,	   profesör/doçent/yard.	   doç/	   şef/şef	   yardımcısı	  

düzeyinde	  olmalıdır.	  	  	  

ii. Bir	  kurumun	  yan	  dal	  eğitimi	  verebilmesi	  için	  yukarıdaki	  özelliklere	  sahip	  en	  az	  bir	  eğitimci	  olmalıdır.	  

iii. Eğitmen	  aktif	  olarak	  çocuk	  acil	  serviste	  çalışmalıdır.	  	  	  

iv. Eğitim	  kurumundaki	  hasta	  izlem	  ve	  tedavisi,	  uzmanlık	  öğrencisi	  pratik	  ve	  teorik	  eğitimi	  süreklidir	  ve	  eğitici	  kadrosu	  buna	  

göre	  planlanmalıdır.	  	  	  

v. Çocuk	  acil	  hasta	  bakımı	  ile	  ilgili	  ulusal	  ve	  uluslararası	  mesleki	  organizasyonlara	  katılmalıdır.	  

vi. Eğitim	  programının	  geliştirilmesi,	  uygulanması	  ve	  eğitim	  amaçlarının	  gerçekleştirilmesi	   için	  gerekli	  deneyim,	   ilgi,	  otorite	  

ve	  zamana	  sahip	  olmalıdır.	  Eğitim	  sorumlusu	  kurum	  içi	  ve	  dışı	  diğer	  eğitim	  programlarının	  sorumluları	  ile	  sürekli	  iletişim	  

içinde	  olmalı	  ve	  programın	  her	  öğrenci	  için	  yeterli	  olmasını	  sağlamalıdır.	  	  

vii. Çocuk	  acil	   alanında	  kendi	   kişisel	  eğitimini	   literatür	   takip	  ederek	  ve	  bölgesel,	  ulusal	   ve	  uluslararası	  eğitim	   toplantılarına	  

katılarak	  sürekli	  hale	  getirmelidir.	  

viii. Eğitimci;	   öğrencilerini	   çocuk	   acille	   ilgili	   eğitim,	   hizmet	   ve	   araştırmalar	   yapacak	   şekilde	   yetiştirmelidir.	   Uzmanlık	  

öğrencilerinin	  de	  buna	  katılmasını,	  sonuçlarını	  toplantılarda	  sunmalarını	  ve	  yayınlamalarını	  sağlamalıdır.	  	  

ix. Çocuk	  acilde	  kalitenin	  yükseltilmesi	   için	  gerekli	  eğitim	  ve	  deneyime	  sahip	  olmalı	  ve	  kalite	  yönetimi	  programına	  yan	  dal	  

uzmanlık	  öğrencilerinin	  de	  katılmasını	  sağlamalıdır.	  	  

x. Çocuk	  acille	  ilgili	  iş,	  hukuk,	  ahlak	  ve	  etik	  konularında	  yeterli	  eğitim	  ve	  deneyime	  sahip	  olmalı	  ve	  bu	  konularda	  da	  eğitimi	  

sağlamalıdır.	  
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xi. Kaynakların	   en	   iyi	   şekilde	   bulunması	   ve	   kullanılmasını	   sağlamalı,	   hasta	   bakımının	   kalitesinin	   arttırılması	   ile	   ilgili	  

gereksinimleri	  saptamalıdır.	  

xii. Eğitim	  ölçme	  değerlendirme	  konusunda	  bilgili	  olmalıdır.	  

xiii. Acil	  servisin	  fiziksel	  yapılanması	  ve	  cihaz	  temininde	  ana	  rolü	  üstlenmelidir.	  

	  

	  

b. Fiziki	  Özellikleri	  

Çocuk	  acil	  servisi;	  eğitim	  veren	  bir	  çocuk	  acil	  uzmanının	  (Eğitim	  program	  sorumlusunun	  çocuk	  acil	  yeterlilik	  sertifikalarına	  sahip	  

profesör/doçent/yard.	  doç/şef/şef	  yardımcısı	  düzeyinde	  olan)	   	   yönetiminde	  kritik	  hastalara	  acil	  bakım	  hizmeti	   vermesinin	  yanı	  

sıra,	  hasta	  merkezli	  multidisipliner	  bir	  sistemle	  işbirliği	  içinde	  çalıştığı	  bir	  servistir.	  	  

• Özellikleri	   yukarıdaki	   tanımlanan	   eğitmen	   kontrolünde,	   erişkin	   acil	   servislerden	   görsel	   ve	   işitsel	   olarak	   ayrı	   fiziki	   alanlarda	  

hizmet	  veren	  bir	  çocuk	  acil	  servisi	  olmalıdır.	  

• Hasta	  bakımı;	  çocuk	  acil	  uzmanı	  bir	  doktor	  sorumluluğunda,	  çocuk	  acil	  eğitimi	  almakta	  olan	  yan	  dal	  ve/veya	  çocuk	  sağlığı	  ve	  

hastalıkları	  ana	  dal	  araştırma	  görevlileri	  tarafından	  yapılmalıdır.	  	  

• Çocuk	  acil	  servisinin	  yıllık	  hasta	  kapasitesi	  en	  az	  15.000	  olmalıdır.	  

• Çocuk	  acil	  hasta	  grubu;	  uzmanlık	  eğitiminin	  gerektirdiği	  hasta	  çeşitliliğine	  sahip	  olmalı;	  medikal,	  cerrahi,	  toksikoloji	  ve	  travma	  

dahil	  her	  türlü	  acil	  gereksinimi	  olan	  hastaları	  içermelidir.	  	  

• Eğitim	   veren	   kurum,	   müfredat	   programının	   gerektirdiği	   teorik	   ve	   pratik	   çocuk	   acil	   yan	   dal	   eğitimi	   için	   gerekli	   olanaklara	  

yeterince	  sahip	  olmalıdır.	  Çocuk	  acil	  biriminin	  sahip	  olmadığı	  ancak	  eğitim	  programında	  zorunlu	  olan	  konulardaki	  eğitim,	  bu	  

hizmeti	  ve	  eğitimi	  veren	  bir	  eğitim	  merkezinde	  uygun	  bir	  rotasyon	  programı	  ile	  tamamlanmalıdır.	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Acil, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 9/18 10/40



	  

10	  

10	  

• Eğitim	   verilen	   çocuk	   acil	   biriminin	   bulunduğu	   hastanede,	   konsültasyonlar	   için	   aşağıda	   belirtilen	   servislere	   ve/veya	  

anabilim/bilim	  dallarına	  sahip	  olmalıdır.	  

o Çocuk	  kardiyolojisi,	  çocuk	  nefrolojisi,	  çocuk	  nörolojisi,	  yenidoğan	  ve	  çocuk	  yoğun	  bakım,	  yanık	  ünitesi,	  çocuk	  cerrahisi,	  

beyin	  cerrahisi,	  kulak	  burun	  boğaz,	  ortopedi,	  plastik	  ve	  rekonstrüktif	  cerrahi,	  laboratuvar,	  radyoloji	  (BT,	  USG	  ve	  direkt	  

grafi),	  kan	  bankası.	  

• Eğitim	   verilen	   çocuk	   acil	   birimi	   içinde	   aşağıdaki	   bakı	   birimleri	   olmalıdır:	   Triyaj	   alanı,	   hızlı	   bakım	   alanı,	   resüsitasyon	   alanı,	  

travma	  odası,	   alçı-‐sütür	   alanı,	   gözlem	  alanı,	   izole	   oda,	   bekleme	   alanı.	   Tüm	  bu	   alanlardaki	   donanımlar;	   acil	   çocuk	   hastanın	  

stabilizasyonu,	  tedavisi,	  müdahale	  ve	  monitörizasyonu	  için	  gerekli	  çocuk	  acil	  standartlarına	  uygun	  olmalıdır.	  	  

• Ünitenin	   kanıta	   dayalı	   protokolleri,	   klinik	   pratik	   rehberleri	   ve	   standartları	   olmalı,	   bunlara	   herkes	   tarafından	   uyulmalı	   ve	  

gerektikçe	  yenilenmelidir	  

• Hasta	  bakımı,	  eğitim,	  koruyucu	  önlemler	  gibi	  konularda	  standart	  süreçler	  olmalı,	  bunlar	  aracılığı	  ile	  ünitenin	  verdiği	  hizmetin	  

ve	  eğitimin	  kalitesi	  sürekli	  olarak	  monitörize	  edilmeli,	  gerekli	  düzeltmeler	  yapılmalı	  ve	  sonuçta	  verilen	  hizmetin	  ve	  eğitimin	  

etkinliği	  değerlendirilmelidir.	  

• Gerek	  hasta	  bakımının,	  gerekse	  klinik	  pratiğin	  düzeltilmesi	  işleminde	  doktorlar,	  hemşireler	  ve	  ekibin	  diğer	  elemanları	  uyumlu	  

bir	  işbirliği	  içinde	  çalışmalıdırlar.	  

• Hasta	   bakımında	   ekibin	   iyi	   bir	   iletişim	   içinde	   ve	   uyumlu	   çalışması,	   yeni	   tedavi	   protokollerine	   uyum	   sağlaması	   ve	   yeni	  

geliştirilecek	  iyileştirici	  süreçlere	  açık	  olması	  gerekmektedir.	  

• Ekip	  hasta,	  ailesi	  veya	  hastadan	  sorumlu	  diğer	  kişilere	  sürekli	  tedavi	  planı	  ve	  hasta	  hakkında	  bilgi	  vermeli,	  tedavi	  seçenekleri	  

ve	  sonuçlarını	  anlatmalı	  ve	  tedavi	  planı	  beraber	  yapılmalıdır.	  
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c. Kurumların	  özelliklerine	  göre	  alınabilecek	  uzmanlık	  öğrencisi	  sayıları	  	  

• Eğitim	   kurumlarına	   alınacak	   uzmanlık	   öğrencisi	   sayısının	   belirlenmesinde	   eğitici	   sayısı	   ve	   niteliksel	   özellikleri	   yanında	  

kurumun	  yatak	  sayısı,	  acil	  servisin	  yıllık	  hasta	  bakım	  sayısı	  dâhil	  fiziksel	  ve	  kurumsal	  özellikleri	  ile	  çocuk	  acil	  hastasının	  24	  

saatlik	  sürekli	  izlemi	  göz	  önüne	  alınmalıdır.	  	  

• Bölüme	  alınacak	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  sayısı,	  eğitmen	  başına	  en	  fazla	  10	  olmalıdır.	  	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  

	  

a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  

Tıpta	   ve	  Diş	  Hekimliğinde	  Uzmanlık	   Eğitimi	   Yönetmeliği	   gerekliliklerine	   göre	   yapılır.	  Uzmanlık	   eğitimi	   tamamlandığında	  

ilgili	  uzmanlık	  derneklerinin	  düzenleyeceği	  yeterlilik	  teorik	  ve	  pratik	  sınavına	  girmeleri	  özendirilir.	  	  

	  

ii. Karne	  
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ÇOCUK	  ACİL	  UZMANLIK	  DALI	  

	  

Asgari	  Girişimsel	  Uygulama/Tanı	  Sayıları	  

	  

Girişimsel	  uygulamalar	  

	  

Uygulama	   Asgari	  uygulama	  sayısı/toplam	  eğitim	  

süresi	  

HAVAYOLU	  

Entübe	  olmayan,	  bilinci	  kapalı,	  hastada	  

havayolu	  açıklığının	  sürdürülmesi	  

30	  

Laringiyal	  maske	  yerleştirme	   5	  

Entübasyon	   20	  

Hızlı	  ardışık	  entübasyon	   10	  

Pnömotoraks	  müdahalesi	  (iğne	  veya	  göğüs	   5	  
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tüpü)	  

Torasentez	   5	  

Kardiyopulmoner	  resüsitasyon	   50	  

Yenidoğan	  resüsistasyonu	   10	  

Krikotirotomi	  (izleme	  veya	  uygulama)	   5	  

Mekanik	  ventilatöre	  (invazif/non-‐invazif)	  

bağlama-‐izlem	  

20	  

Zor	  havayolu	  yönetimi	   5	  

DOLAŞIM	  

Arteriyel	  ponksiyon	  ve	  kateterizasyon	   10	  

Venöz	  ponksiyon	  ve	  kateterizasyon	   10	  

Santral	  venöz	  kateter	  yerleştirilmesi	   20	  

Kemik	  içi	  girişim	   10	  

Vazoaktif	  ajan	  infüzyonları	   30	  

Kardiyoversion/defibrilasyon	   10	  
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SEDOANALJEZİ	  UYGULAMASI	  

Sedoanaljezi	  uygulanan	  hasta	  sayısı	   30	  

CERRAHİ	  GİRİŞİMLER	   	  

Sütür	  atma	   25	  

Atel	  yapma	   25	  

Yabancı	  cisim	  çıkartma	   20	  

Çıkık	  redüksiyonu	   20	  

Abse	  drenajı	   5	  

Yara	  bakımı	  (yanık,	  laserasyonlar	  vb)	   20	  

DİĞER	  GİRİŞİMLER	   	  

Lomber	  ponksiyon	   10	  

Trakeostomi	  kanülü	  bakımı	  ve	  değiştirme	   5	  

Gastrostomi	  tüp	  bakımı	  ve	  değiştirme	   5	  

Parasentez	   10	  
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Mide	  yıkama	   10	  

Aktif	  kömür	  uygulaması	   20	  

Tüm	  bağırsak	  yıkama	   5	  

Mesane	  sonda	  uygulaması	   5	  

Digital	  sinir	  bloğu	  uygulama	   5	  

FAST	  (Travma	  için	  odaklanmış	  USG)	   5	  

	  

	  

	  

Eğitim	  süresi	  boyunca	  görülmesi	  gereken	  tanılara	  göre	  asgari	  hasta	  sayıları	  
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Tanı	  
Asgari	  sayı	  

Solunum	  yetmezliği/sıkıntısı	  
30	  

Krup	  
20	  

Akut	  Astım	  Atağı	  
30	  

Akciğer	  ödemi	  
10	  

Yabancı	  cisim	  aspirasyonu/yutması	  
20	  

Kafa	  içi	  basınç	  artışı	  
20	  

Sepsis-‐septik	  şok	  
20	  

Gastrointestinal	  kanama	  
10	  

Karaciğer	  yetmezliği	  
5	  

Doğuştan	  kalp	  hastalığı	  
15	  

Kalp	  yetersizliği	  
10	  

Dolaşım	  yetmezliği	  
20	  

Ritim	  bozuklukları	  
10	  
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Diyabetik	  Ketoasidoz	  
10	  

Adrenal	  yetmezlik	  
5	  

Status	  epileptikus	  
20	  

Zehirlenmeler	  
50	  

Bilinç	  kapanıklığı	  
30	  

Akut	  böbrek	  yetmezliği	  
10	  

Çoğul	  travma	  hastası	  
20	  

Kafa	  travması	  
20	  

Çocuk	  istismarı/ihmali	  
10	  

Akut	  Batın	  
30	  

Anafilaksi/ürtiker/anjiyoödem	  
15	  

Metabolik	  aciller	  
20	  

Sıvı-‐Elektrolit/Asid-‐Baz	  bozuklukları	  
20	  

Kanama-‐Pıhtılaşma	  bozuklukları	  
10	  
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Onkolojik	  aciller	  
10	  

Çevresel	  Aciller	  
10	  

	  

	  

	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

Yönetmeliğin	  öngördüğü	  sınavlar	  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	  Geri	  bildirimleri	  

Eğitimin	  standardizasyonunun	  ve	  kalitesinin	  arttırılabilmesi	  için	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencilerinden	  geri	  bildirimi	  alınmalıdır.	  

b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

Eğitim	  kurumlarının,	  yukarıda	  belirtilen	  standartlara	  uyması	  standardizasyonu	  sağlayacaktır.	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik 
Uygulamalar/Psikiyatri
k Aciller Depresyon tanı koyar

yönetir
Özkıyım tanı koyar

yönetir
Psikoz tanı koyar

yönetir
Anksiyete tanı koyar

yönetir
Yeme bozuklukları tanı koyar

yönetir
Somatoform bozukluk tanı koyar

yönetir
Klinik 
Uygulamalar/Enfeksiyo
n Acilleri Bakteriyemi Tanı koyar Gizli bakteriyeminin yaşa göre değişen etyolojisini sıralar

Gizli bakteriyeminin fizyopatolojisini açıklar
Gizli bakteriyeminin bulgu ve belirtilerini açıklar
Gizli bakteriyemi için gerekli laboratuvar tetkiklerini açıklar, yaşa 
göre uygun olanlarını seçer

Tedavi eder Yaşa uygun yönetim planı oluşturur
Akut Lenfadenitler Boyunda akut lenfadenit Tanı koyar Etyolojisini sıralar

Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer

Tedavi eder Yönetim planı oluşturur
Boyun dışındaki akut 
lenfadenit Tanı koyar Etyolojisini sıralar

Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer

Tedavi eder Yönetim planı oluşturur
Bakteriyel Menenjit , Tanı koyar Yaşa göre değişen etyolojisini sıralar

Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer
Yaşamı tehdit eden ardsorunlarını açıklar

Tedavi eder Yaşa uygun yönetim planı oluşturur
Aseptik Menenjit Tanı koyar Yaşa göre değişen etyolojisini sıralar

Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer
Yaşamı tehdit eden ardsorunlarını açıklar

Tedavi eder Yönetim planı oluşturur
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ensefalit Tanı koyar Yaşa göre değişen etyolojisini sıralar

Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer
Yaşamı tehdit eden ardsorunlarını açıklar

Tedavi eder Yönetim planı oluşturur

Beyin Apseleri Tanı koyar
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyemin yaşa göre 
değişen etyolojisini sıralar
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyemin 
fizyopatolojisini açıklar
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyemin bulgu ve 
belirtilerini açıklar
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyem için gerekli 
laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, uygun 
olanlarını seçer
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyemin yaşamı tehdit 
eden ardsorunlarını açıklar

Tedavi eder
Beyin absesi, subdural ve epidural abseler ile ampiyem için yönetim 
planı oluşturur

Tetanoz Tanı koyar Etyolojisini sıralar
Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Yaşamı tehdit eden ardsorunlarını açıklar

Ardsorunları yönetir Yaşamı tehdit eden ardsorunları yönetir
Akut Sinuzitis Tanı koyar Yaşa göre değişen etyolojisini sıralar

Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Gerekli laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini açıklar, 
uygun olanlarını seçer
Yaşamı tehdit eden ardsorunlarını açıklar

Tedavi eder Yönetim planını oluşturur
Akut Nasofarenjitis Tanı koyar Bulgu ve belirtilerini açıklar

Tedavi eder Yönetim planını oluşturur
Akut Stomatit
Akut Gingivostomatit
Akut Farenjitis
Akut Orta Kulak İltihabı
Akut Dış Kulak Yolu İltihabı
Peritonsiller Apse
Retrofaringiyal/Parafaringiyal apse
Bakteriyel Trakeit
Akut Epiglottit
Bakteriyel Pnömoni
Boğmaca
Üriner Sistem Enfeksiyonu
Viral Pnömoni
Tüberküloz
Viral Hepatitler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Omfolit
Cilt Enfeksiyonları
Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Mastit
Osteomyelit
Septik Artrit
Derin Doku Enfeksiyonları
Kene ile bulaşan hastalıklar
kızamık
kızamıkcık
su çiceği
kızıl
kabakulak
eritema enfeksiyozum
HİV enfeksiyonu
kuduz
botulizm
malarya
sıtma
kedi tırmığı hastalığı
sifiliz
gonore
klamidya enfeksiyonu
genital herpes
üretrit
pelvik inflamatuar hastalık
diğer genital lezyonlar

Klinik 
Uygulamalar/Çocuk 
İstismar ve İhmali Cinsel İstismar

Fiziksel İstismar
Klinik 
Uygulamalar/Jinekoloji
k Aciller Ektopik gebelik

Pelvik İnflamatuvar Hastalık
Disfonksiyonel Uterus Kanamaları
İmperfore Himen
Labial Yapışıklık

Klinik 
Uygulamalar/Göz 
acilleri Akut Konjunktivit

Hordeleum/şelasyon
İritis
Uveitis

Klinik 
Uygulamalar/Cerrahi 
aciller Akut Apendisit

İnvajinasyon
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Meckel Divertikülü
İngüinal Herni
Diyafragmatik Herni
İntestinal Tıkanıklıklar
Pilor Stenozu
Hirschsprung hastalığı
Rektal Prolapsus
Akut İdrar Retansiyonu
Renal Kolik
Priapizm
Testis Torsiyonu
Epididimit/Orşit
Priapizm
Penil Problemler

Klinik 
Uygulamalar/Romatolo
jik Aciller Henoch-Schoenlein Purpura tanı koyar

tedavi eder
Kawasaki Sendromu tanı koyar

tedavi eder
Juvenil Romatoid artrit tanı koyar

tedavi eder
Sistemik Lupus Eritematozis tanı koyar

tedavi eder
Dermatomyozit tanı koyar

tedavi eder
Poliarteritis nodosa tanı koyar

tedavi eder
Skleroderma tanı koyar

tedavi eder
Lyme Hastalığı tanı koyar

tedavi eder
Klinik 
Uygulamalar/Sıvı 
elektrolit ve asit baz 
bozuklukları Dehidratasyon tanı koyar

tedavi eder
Sıvı elektrolit bozuklukları tanı koyar

tedavi eder
Asid-baz bozuklukları tanı koyar

tedavi eder
Klinik 
Uygulamalar/Solunums
al aciller Astım atak

Akut Bronşiolit
Pnömoni
Üst hava yolu tıkanıklıkları
Pnömotoraks

23/40



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Acil,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  5/21

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik 
Uygulamalar/Onkolojik 
Aciller Vena Kava Superior Sendromu

Superior Mediastinal Sendrom
Spinal Kord Basısı

Klinik 
Uygulamalar/Metabolik 
Aciller

Doğumsal Metabolik Acillere Genel 
Yaklaşım
Üre Siklus Defektleri
Organik Asidemi
Galaktozemi
Fenilketonüri

Klinik 
Uygulamalar/Nörolojik 
Aciller KİBAS

Fasiyal sinir Paralizisi
Status Epileptikus
Akut Migren atağı
Guillian Barre Sendromu
Akut Serebellar Ataksi
İnme
Pseudotümör Serebri
Myastenia Graves
Transvers Myelit

Klinik 
Uygulamalar/Hematolo
jik Aciller Anemi

Orak Hücre Hastalığı
Kanama Diyatezi
Methemoglobinemi
Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Bozukluğu
Acil Transfüzyon ilkeleri
Transfüzyon reaksiyonları
Tümör Lizis Sendromu
Nötropenik Sepsis
Hemolitik anemi

Klinik 
uygulamalar/Gastrointe
stinal aciller Akut Gastroenterit

Ülser Tanısını koyar Yaşa uygun etyolojisini açıklar
Belirti ve bulgularını tanımlar
Uygun laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini belirler

Akut pankreatit
Akut Karaciğer Yetmezliğ

Klinik 
Uygulamalar/Çevresel 
aciller Boğulma Triyaj yapar Triyaj ilkelerini uygular

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgeninin bileşenlerini uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birincil değerlendirme yapar
Öykü
Fizik muayene
Uygun laboratuvar ve görüntüleme testlerini ister

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Komplikasyonlarını bilir ve tedavi eder

İnhalasyon Yaralanmaları /Karbon monoksit 
zehirlenmeleri
Yanıklar
Elektrikle İlişkili Yaralanmalar
Yüksek Rakım hastalığı
Barotravma ve dibarizm
Hayvan ve insan ısırıkları
Sokmalar
Yılan zehirlenmeleri
Hipertermi
Hipotermi
Radyasyon

Klinik 
Uygulamalar/Endokrin 
aciller Diyabetik Ketoasidoz tanı koyar

tedavi eder
hipoglisemi tanı koyar

tedavi eder
hipofiz bozuklukları tanı koyar

tedavi eder
adrenal bozukluk tanı koyar

tedavi eder
feokromasitoma tanı koyar

tedavi eder
diabetus insipitus tanı koyar

tedavi eder
uygunsuz ADH salınımı sendromu tanı koyar

tedavi eder
hipo/hiperparatirodizm tanı koyar

tedavi eder
rikets tanı koyar

tedavi eder
hipo/hipertirodizm tanı koyar

tedavi eder
Klinik 
Uygulamalar/Dermatol
ojik Aciller Toksik Şok Sendromu Tanı koyar

Tedavi eder
Eritema Multiforme tanı koyar

tedavi eder
Atopik dermatit tanı koyar

tedavi eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İmpetigo tanı koyar

tedavi eder
Seboreik Dermatit tanı koyar

tedavi eder
Kontakt Dermatit tanı koyar

tedavi eder
Cild Mantar Enfeksiyonları tanı koyar

tedavi eder
Klinik 
Uygulamalar/Kardiyov
asküler Aciller Ritim Bozuklukları

Konjestif Kalp Yetmezliği
Konjenital Kalp Hastalıkları
İnflamatuvar ve enfeksiyöz kalp hastalıkları
İskemik Kalp Hastalıkları
Perikard Hastalıkları
Hipertansiyon
Vasküler ve Trombotik Hastalıklar

Klinik 
Uygulamalar/Allerjik 
Aciller Ürtiker Ürtiker Tanısı Koyar Öykü Alır Semptomları Açıklar

Klinik Bulguları Değerlendirir Klinik Bulguları Yorumlar
Tedavi Eder Endikasyon Koyar Antihistaminik Uygulamalarını Bilir

Steroid Endikasyonlarını Bilir
Medikal Tedaviyi Uygular Uygulama Yollarını Bilir

Uygumayı Yapar
Anafilaksi-anjioödem Triyaj Yapar Çocuk Değerlendirme Üçgenini Uygular Çocuk Değerlendirme Üçgeni İlkelerini Bilir

Birincil Değerlendirmeyi Yapar Birincil Değerlendirmeyi Bilir
Tanı Koyar Klinik Bulguları Değerlendirir Bulguları Değerlendirir

Anafliktik Şoku Tanır
Tedavi Eder Endikasyon Koyar Endikasyonları Açıklar

Medikal Tedaviyi Uygular Adrenalin Endikasyonlarını Bilir
Adrenalin Uygulama Yolarını Bilir
Şok Bulgularını Bilir
Şok Yönetimini Bilir

Trakeostomi Uygular Trakeostomi Uygular
Serum Hastalığı Triyaj yapar Çocuk Değerlendirme Üçgenini Uygular Çocuk Değerlendirme Üçgeni İlkelerini Bilir

Birincil Değerlendirmeyi Yapar Birincil Değerlendirmeyi Bilir
Tanı Koyar Klinik Bulguları Değerlendirir
Tedavi Eder Endikasyon Koyar Endikasyonları Açıklar

Medikal Tedaviyi Uygular Antihistaminik Endikasyonlarını Bilir
Steroid Endikasyonlarını Bilir

Klinik 
Uygulamalar/Canlandır
ma Solunum Sıkıntısı/Yetmezliği Yönetimi Triyajını yapar Fizyopatolojisini açıklar

Triyaj İlkelerini Uygular Triyaj Değerlendirme İlkelerini Bilir
Tanısını koyar Çocuk Değerlendirme Üçgenini Uygular Çocuk değerlendirme üçgeninin bileşenlerini bilir

Bulguların değerlendirmesini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yaşamsal öneme sahip araya girişleri belirleyebilir ve uygulayabilir

Birincil Değerlendirmeyi Yapar Birincil değerlendirmenin bileşenlerini bilir
Bulguların değerlendirmesini yapar
Yaşamsal öneme sahip araya girişleri belirleyebilir ve uygulayabilir

İkincil Değerlendirmeyi Yapar Birincil değerlendirmenin bileşenlerini bilir
Yaşamsal bulguların değerlendirmesini bilir
Basit öykü almasını bilir
FM bulgularının değerlendirmesini bilir
Yaşamsal öneme sahip araya girişleri belirleyebilir ve uygulayabilir
Solunum yetmezliği veya durmasının öncül belirtileri
Hipoksi bulgu ve belirtileri bilir
Hiperkarbi bulgu ve belirtileri bilir

Üçüncül değerlendirmeyi yapar
Mevcut bulgu ve belirtiler ışığında laboratuvar ve görüntüleme 
yöntemlerini seçmesini bilir
Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarını değerlendirmesini bilir, yaşa 
uygun ayırıcı tanıyı yapabilir, tanıyı koyabilir
Solunum yetmezliği nedenlerini bilir
Solunum sistemi anatomisini bilir
Solunum yetmezliği fizyopatolojisini bilir

Tedaviyi yönetir Stabilizasyonu sağlar Yönetim önceliklerini bilir
Hava yolu yönetimini bilir
Entübasyon endikasyonlarını bilir

Monitörizasyonu devam ettirir
Balon-maske solutma uygular
Trakeyal entübasyon yapar
Mekanik Ventilatöre bağlar
Cerrahi havayolu yönetimi endikasyon ve kontrendikasyonlarını 
belirler

Kalp ve Solunum Durması Tanısını koyar Fizyopatolojisini açıklar
Bulgu ve belirtilerini açıklar
Yaşa uygun olası nedenleri açıklar
Kalp durmasına neden olabilecek disritmileri tanımlar

Tedavi eder
Kalp-solunum durmasında uygulanan ileri yaşam desteği işlem ve 
girşimlerini yapar
Unstabil disritmileri tanır, bulgu ve belirtilerini açıklar
Canlandırmada kullanılan ilaçların uygulanış şekilleri ve 
endikasyonlarını tanımlar ve düzenler
Defibrilatör kullanımını gösterir, defibrilasyon ve kardiyoversiyon 
endikasyonlarını tanımlar
Disritmide kullanılan ilaçların, vazopressörlerin özelliklerini ve 
kullanım alanlarını açıklar

Doğum Odası Dışı Yenidoğan Canlandırması Tanısını koyar Çocuk Değerlendirme Üçgenini Uygular
Birincil Değerlendirmeyi Yapar
İkincil Değerlendirmeyi Yapar
Üçüncül değerlendirmeyi yapar

Tedavi eder
YD distresinin tedavisinde basamak şeklinde yaklaşım ilkelerini 
sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Mekonyum aspirasyonunu yönetir
Yenidoğanın damaryolu açma yöntemlerini uygular
Ani YD instabilitesine neden olan doğuştan anomalileri 
sıralayabilir ve yönetir
YD canlandırmasında damar içi hacim genişleticilerini, kan, kan 
ürünleri endikasyonlarını ve canlandırmada kullanılan ilaçlarının 
özelliklerini açıklar

Canlandırma sonrası bakım
Stabilizasyon önceliklerini 
uygular Canlandırma sonrası farmakolojik ve diğer işlemlerin yönetimi
Kalp-Solunum durması 
gidişatını etkileyen belirleyici 
etmenleri belirler
Hastanın bir üst merkeze 
taşınması endikasyonlarını 
açıklar

Klinik 
Uygulamalar/Travma Çoğul Travma Triyajını yapar Triyaj ilkelerini uygular

Tanısı koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirmeyi yapar
İkincil değerlendirmeyi yapar
Üçüncül değerlendirmeyi yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Birincil değerlendirme ve stabilizasyonu sağlar
Travma Resusitasyonunu yapar Travma resüsitasyon basamaklarını bilir
Sıvı ve şok tedavisini yapar Travma sıvı resüsitasyonu ve şok tedavisini bilir
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimi Yapar
Sinir Sistemi Travmaları Triyajını yapar Triyaj ilkelerini uygular

Tanısı koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirmeyi yapar
İkincil değerlendirmeyi yapar
Üçüncül değerlendirmeyi yapar

Tedavi eder Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimi Yapar
Ağız-Yüz/Göz/Kulak Travması Triyajını yapar Triyajı ilkelerini uygular

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil değerlendirme ve stabilizasyonu sağlar
Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimi Yapar
Göğüs Travması Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular

Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimini yapar
Batın Travması Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular

Tanı koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimini yapar
Genitoüriner Sistem Travması Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular

Tanı koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Kas-İskelet Sistemi Travması Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular
Tanı koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular

Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Travma Resusitasyonunu yapar
Sıvı ve şok tedavisini yapar
Cerrahi endikasyonlarını belirler

Adli Olgu Bildirimini yapar
Kesi ve yara bakımı Tanı koyar Kesi boyutu, bölgesini değerlendirir.

Yara temizliğini değerlendirir
Arter, sinir ve tendon yaralanmasının eşlik edip etmediğini ayırt 
eder
Kompartman sendromu gelişip gelişmediğini tanır

Tedavi eder sedoanaljezi uygular
Basit kesilere sutür atar.
Tetanoz profilaksisi açısından değerlendirir
Yara bakımı önerilerinde bulunur
Cerrahi endikasyonları belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik 
Uygulamalar/Zehirlenm
eler Zehirlenmelerde Genel Yaklaşım Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular Triyaj Değerlendirme İlkelerini Bilir

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular Çocuk değerlendirme üçgeninin bileşenlerini tanımlar
Birincil değerlendirme yapar
Zehirlenme olasılığını düşünür Zehirlenmelerin epidemiyolojisini tanımlar
İkincil değerlendirme yapar Basit öykü alır

Yaşamsal bulguların değerlendirmesini bilir
Üçüncül değerlendirme yapar
Toksik Sendromları tanır
Geri çekilme reaksiyonlarını tanır

Tedavisini Yapar Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerini uygular
Antidot uygular
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Adli Olgu Bildirimi Yapar Adli Olgu Bildirme İlkelerini Uygular
Epidemiyoloji Sık görülen zehirlenmeleri değerlendirir Zehirlenmelerin epidemiyolojisini bilir

Korozif Zehirlenmeler Triyajını yapar Triyaj ilkelerini uygular Triyaj Değerlendirme İlkelerini bilir
Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular Çocuk değerlendirme üçgeninin bileşenlerini tanımlar

Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar Uygun laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini ister

Tedavisini yapar Birincil değerlendirme ve stabilizasyonu yapar
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder
Çocuk Cerrahisi konsültasyonu ister

Adli Olgu Bildirimini yapar
Parasetamol Zehirlenmeleri Triyajını yapar Triyaj ilkelerini uygular Triyaj değerlendirme ilkelerini bilir

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar Uygun laboratuvar tetkiklerini ister

Tedavisini yapar Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar

Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerini uygular
Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerinin uygulanma 
endikasyonlarını açıklar

N-asetilsistein uygular N-asetilsistein uygulama endikasyonlarını tanımlar
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Adli Olgu Bildirimini yapar
Antidepresan Zehirlenmeleri Triyajını yapar Triyaj değerlendirme ilkelerini bilir

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
Birincil değerlendirme yapar
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavisini yapar Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerini uygular
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Adli olgu bildirimini yapar
Salisilat Zehirlenmeleri Triyajını yapar Triyaj Değerlendirme İlkelerini bilir

Tanısını koyar Çocuk değerlendirme üçgenini uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birincil değerlendirme yapar
İkincil Değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavisini yapar Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerini uygular
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Adli OLgu Bildirimini yapar
Toksik Sendromlar Triyajını yapar Triyaj İlkelerini Uygular Triyaj değerlendirme ilkelerini tanımlar

Tanısını koyar Çocuk Değerlendirme Üçgenini Uygular
Birincil değerlendirme yapar
Toksik Sendrom olasılığını düşünür
İkincil değerlendirme yapar
Üçüncül değerlendirme yapar

Tedavi eder Birincil Değerlendirme ve Stabilizasyonu Yapar
Dekontaminasyon ve uzaklaştırma yöntemlerini uygular
Antidot Uygular
Komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Adli Olgu bildirimini yapar Adli Olgu Bildirme İlkelerini Uygular

Klinik Uygulamalar/Sık 
Görülen Belirtiler Baş Ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular

Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Siyanoza yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Solunum Sıkıntısına Yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Akut Karın Ağrısına Yaklaşım Belirtiyi sorgular

Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Göğüs ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Senkopda yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Lab testlerini değerlendirir

Baş dönmesine yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Sarılık nedenlerine yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Eklem ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Çarpıntıda yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Nöbeti olan hastaya yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Kusmada yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Ataksi yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Kulak ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Burun kanamasına yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Kırmızı gözde yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Karın kitlelerine yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Kabızlıkta yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
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Lab testlerini değerlendirir

Gastrointestinal kanamalara yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Hematüride yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Skrotal ağrı ve şişlikte yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Döküntülü hastaya yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Ödemli hastaya yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Soluklukta yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Septik görülen hastaya yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Akut Gevşek Paralizide Yaklaşım Belirtiyi sorgular
Eşlik eden belirtileri belirler
Eşlik eden bulguları belirler
Lab testlerini değerlendirir

Solunum Sıkıntısına Yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Baş Ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
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Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Siyanoza yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Akut Karın Ağrısına Yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Göğüs ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Senkopda yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Baş dönmesine yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
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Sarılık nedenlerine yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Eklem ağrısına yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Çarpıntıda yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Kusmada yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Ataksi yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Solunum Sıkıntısına Yaklaşım Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
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Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
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Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar

Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar
Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar

Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder

Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar
Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder

Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler
Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar

Belirtiyi sorgular Belirtiyi özelliklerine göre sorgular Belirtiye neden hastalıkları sayar
Belirtinin diğer hastalıklardaki özelliklerini açıklar

Belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder Dispne nedenlerini özellikleri ile açıklar
Eşlik eden belirtileri belirler Eşlik eden belirtiyi özelliklerine göre sorgular Eşlik eden belirtiye neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden belirtiyi benzer durumlar için ayırt eder
Eşlik eden bulguları belirler Eşlik eden bulguyu özelliklerine göre sorgular Eşlik eden bulguya neden olan hastalıkları sayar

Eşlik eden bulguları benzer durumlar için ayırt eder
Lab testlerini değerlendirir Lab testlerini belirler

Lab testlerini değerlendirir Kan gazı değerlerini açıklar
Girişimsel İşlemler ve 
Uygulamalar Santral venöz kateter takma

Subklavyen venöz 
kateterizasyon

Femoral venöz kateterizasyon Santral venöz yol elde etme, infüzyon yapma, ölçüm yapma

İntraössöz girişim

İntravenöz yol elde 
edilemeyecek hastalarda 
tedavi ve tetkik için 
intraössöz yol elde etme

Lomber ponksiyon

İntrakraniyal enfeksiyon 
tanısı, basınç ölçme için 
subaraknoid aralığa girmek 
ve BOS örneği almak

Otoskopik muayene Buşon temizliği

Yabancı cisim çıkarma
Kulak zarı ve dış kulak yolunu değerlendirme, yabancı cisim 
çıkarma

Burun muayenesi Burundan yabancı cisim çıkarma
Buruna anteriyor tampon 
koyma Burun kanamasını durdurmak için buruna tampon yerleştirmek

Entübasyon Orotrakeyal
Nasotrakeyal Solunum yetmezliği hastalarında ileri hava yolu elde etme

Hava yolu açma girişimleri
Orofaringiyal kanül 
yerleştirme
Nasofaringiyal kanül 
yerleşltirme
Krikotyroidotomi Havayolu tıkanıklığı olan hastalarda havayolunun açılması

Trakeostomi kanülü bakımı ve değiştirme

Trakeostomi kanüllü hastada 
gelişecek tıkanıklıkların 
tanınması ve tedavisi

Göğüse yapılan uygulamalar Torasentez
İğne dekompresyonu
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Göğüs tüpü takılması Plevral boşlukta gelişen hastalıkların tanısı ve tedavisi

Perikardiyosentez
Perikardiyal effüzyonda tanı 
ve tedavi yöntemi

Batına yönelik uygulamalar Nasogastrik tüp takılması Orogastrik tüp takılması
Mide dekompresyonu, üst GİS kanamaları tanı ve irrigasyon, bu 
yolla tedavi uygulama

Gastrostomi tüp bakımı ve 
değiştirilmesi

Gastrostomi tüpü olan hastalarda gelişen komplikasyonların 
tanınması ve tedavisi

Peritoneyal lavaj uygulama Periton içi patolojilerin tanınması
Boğulmuş ingüinal herni 
redüksiyonu Boğulmuş ingüinal hernilerin tanınması ve tedavisi

Mesane sondası takılması Suprapubik aspirasyon
İdraryolu enfeksiyonları tanısı için örnek alma, idrar çıkışının 
takip edilmesi, glop vesikale tedavisi

Apse drenajı yapma
Tanısal ve tedavi amaçlı apse 
drenajı yapılması

Tırnak altı hematom boşaltılması
Subungual hematomun 
tedavisi

Digital sinir bloğu uygulama

Parmaklara uygulanacak 
cerrahi müdahaleler için 
yetreli analjezinin sağlanması

Eklem çıkıklarında kapalı redüksiyon (omuz, 
diz, parmak)

Eklem çıkıklarının tanınması 
ve kapalı redüksiyon 
uygulanması

Dadı dirseğinin kapalı redüksiyonu
Dadı dirseğinin tanınması ve 
tedavisi

Atel ve bandaj uygulamaları

Kas-iskelet sistemi 
travmalarında stabilizasyonun 
sağlanması

Alçı uygulamaları

Deplase olmayan basit 
fraktürlerde kemik 
stabilizasyonunun sağlanması

Sütür atılması
Cilt yaralanmalarının primer 
kapatılmasının yapılması

Sedasyon-analjezi uygulamaları
Genel sedasyon-analjezi 
uygulaması

Topikal analjezi uygulaması
Girişim gerekecek hastalarda uygulanacak sedasyon-anajezinin 
belirlenmesi, uygulanması ve izlemi

Göze yapılacak girişimler Yabancı cisim çıkarma
irrigasyon yapma Gözde yabancı cisim ve kostik maddelerin uzaklaşıtırılamsı

Eğitim ve Danışmanlık 
Uygulamaları ve 
Görevleri
Bilimsel Araştırma 
Uygulamaları ve 
Görevleri

Bölgesel Etik Kurul ve Hasta 
Onam Formu Hazırlamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İdari ve Yönetsel 
Uygulamaları ve 
Görevleri

Çocuk acil servisi tek başına yönetebilme 
bilgi ve becerisine sahip olma
Çocuk acil servis organizasyonunu sağlama
Bölüm içinde eğitim ve araştırma 
faliyetelerinin planlamasını ve yürütülmesini 
sağlamak
Hastane idaresi ile iletişimi ve 
koordinasyonu sağlama
Diğer birimlerle iletişimini sağlama 
yazışmalar yapma
Bölümün ihtiyacı olan, araç, gereç, malzeme, 
başvuru kaynakları ve süreli yayınların 
sağlanması
Acilde çalışan personelin izin, işe devam, iş 
verimliliği konularında denetim ve 
koordinasyonunu sağlamak
Acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz 
verilmesini sağlamak

Mesleki Gelişim, 
Yükselme 
Uygulamaları ve 
Görevleri
Etik ve Adli 
Uygulamaları ve 
Görevleri

Rotasyon Uygulamaları 
ve Görevleri
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