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1. GİRİŞ 

 

Çocuk, büyümekte olan organizma olması nedeniyle farklı gereksinimlere sahip bir bireydir. Bu farklılık sağlığın her alanında olduğu üzere 

cerrahi hastalıklar açısından da çocuklara özgün yaklaşımı gerektirir. Dünyada bu gereksinim son elli yılda giderek artan ölçüde hissedilmekte, 

hızla gelişen bir alan olarak Çocuk Cerrahisi genç nüfusun sağlıklı bireyler olarak gelişimine önemli katkı sunmaktadır. Genç nüfusun göreceli 

olarak fazla olduğu ülkemizde bu alana duyulan gereksinimi, büyüyen ve gelişen bireyin cerrahi bakımını, korunmasını sağlayacak donanımda 

yetişen Çocuk Cerrahisi uzmanları karşılamaktadır. Fetüsten erişkin yaşına kadar; organ yaralanmaları, edinsel ve doğumsal hastalıkların tanı, 

tedavi, perioperatif bakım ve rehabilitasyonu konuları özel bilgi ve yetenek gerektirdiğinden Çocuk Cerrahisi, hasta çocukların cerrahi ve 

dahili tedavisi için gerekli tüm olanakların mevcut olduğu merkezlerde yerleşim gösteren Çocuk Cerrahisi ünitelerinde hizmet vermelidir. 

Burada sunulan Ulusal Uzmanlık Eğitim Müfredatı ışığında hazırlanacak kurumsal programlar, adayın Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak 

tanınmasına olanak  veren ve uzmanlık alanının tümünde konuya hakimiyetini sağlayacak bilgi ve becerileri adaya verecek özellikte olmalıdır.  
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Bu dökümanın oluşturulma amacı: 

 Ülkemizdeki farklı Çocuk Cerrahisi eğitim programlarını birbiri ile uyumlu hale getirmek, 

 İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde görev alacak çocuk cerrahlarının bilgi, yetenek ve beklentilerinde standartları belirlemek, 

 Cerrahi hastalıklara sahip çocukların bakım düzeylerini yükseltirken dünya çapında çocuk cerrahisi literatürüne klinik ve akademik 

düzeyde ülkemizin katkısını arttırmaktır. 

 

Ülkemizde tıpta uzmanlık alanında hekim işgücünün, hizmet ve uzmanlık eğitiminin standartlarının belirlenmesi tümü ile Sağlık Bakanlığı’nın 

yetkisindedir. Sivil toplum kuruluşlarının bu noktada etkinliği çok düşük tutulsa da, bu uzmanlık programı, büyük ölçüde son 15 yılda Türkiye 

Çocuk Cerrahisi Derneği’nin istikrarlı şekilde yürüttüğü, ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarının onayı ile elde edilen uzmanlık eğitimi 

çalışmalarının katkısı ile oluşturulmuştur. Ayrıca, UEMS çerçevesinde EUPSA tarafından yürütülen çerçeve programdan da yararlanılmıştır. 
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2. DAYANAK 

 
 

a. Müfredatın Amacı 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

c. Müfredat Haritası 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

e. Asistanlık Süresi 

f. Yan Dallar 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

 

 

 

 

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Eğitim kadrosu en az üç eğiticiden oluşur.  Bu kadro üniversite klinikleri için en az bir 

profesör/doçent ve iki yardımcı doçent, Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri için ise bir şef ve iki 

şef yardımcısı/başasistan’dır.  

Eğiticiler “Ulusal Yeterlik Belgesi” sahibi olmalıdır ve resertifikasyon süreçlerini izlemelidir. 
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Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

En az 20 yatak bulunmalı, bunun en az %10’u (2 yatak) yoğun bakım, %10-20’si (2-4 yatak) 

yenidoğan yatağı olmalıdır.  

Aynı kurum çatısı altında Pediatri, Patoloji, Radyoloji, Anestezi bölümlerinin  varlığı gereklidir.  

Hastanenin mutlaka Acil Servisi olmalı ve 24 saat Radyoloji hizmeti verilmelidir. 

Hastanede kütüphane ve elektronik veri tabanına ulaşım olanağı olmalıdır. 

C Kollu Floroskopi cihazı, Ventilatör, Küvöz/Açık Yenidoğan Yatağı, Özofagoskop, Rektoskop, 

Bronkoskop, Sistoskop cihazları olmalıdır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle 

İlgili Numune, Test, Vb) 

Yıllık  operasyon sayısı en az 500-600 seviyesinde olmalıdır 

Operasyon sayısının %50-60’ı günübirlik ve elektif cerrahi olgulardan oluşmalıdır 

Poliklinik sayısı yıllık operasyon sayısının 2-3 katı olmalıdır 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Cerrahisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 9/10 10/32



 

10 

10 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KLİNİK GÖREVLERİ ACİL CERRAHİ Karın travmalı hastayı yönetir Tanı koyar
Acile gelen hastanın değerlendirilmesini 
yapar Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak

İlk değerlendirme sonrası hava yolunu açmak, 
solunumu sağlamak ve yeterli damar yolu açmak
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Karın Travmalı hastanın fizik muayenesini 
yapabilmek
Sıvı tedavisini yapar

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek

Karın travmalı hastanın tedavisini yönetir Ameliyata hazırlık ve ameliyat Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Yeterlik sınırının farkında olmak ve gerektiğinde 
yardım istemek
Uygun cerrahi teknik seçimi yapabilmek
Hasta ve yakınlarının uygun şekilde aydınlatabilmek
Uygun onam alabilmek
Acil personelini yönlendirebilmek
Asepsi, antisepsi

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanıyabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek

AKUT KARINLI HASTAYI YÖNETİR Akut karın tedavisini yönetir Ameliyata hazırlık ve ameliyat Sıvı tedavisini yapar

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Yeterlik sınırının farkında olmak ve gerektiğinde 
yardım istemek
Hasta ve yakınlarının uygun şekilde aydınlatabilmek
Uygun onam alabilmek
Asepsi, antisepsi ilkelerine uyar

12/32



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  2/21

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek

Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanıyabilmek
Komplikasyonların tedavisini ve izlemini yapar

Tanı Koyar
Acile gelen hastanın değerlendirmesini 
yapar

Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Akut karınlı hastanın fizik muayenesini yapabilmek

Gastrointestinal yabancı cisimlerin tanı ve 
tedavisini yapar Tanı koyar

Gastrointestinal sistem yabancı cisimlerin tanısı için 
kullanılacak yöntemleri tanımlar
Atipik yabancı cisimlerin tanısı için gerkli yöntemleri 
açıklar

Tedavisini yapar Konservatif tedavisini yapar Konservatif tedavinin ilkelerini açıklar
Acil müdahale gereksinimi olan olguların özelliklerini 
tanımlar
Hastanın değişen klinik durumunu gözlemlemeyi 
önemser
Hastanın değişen klinik durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Endoskopi ile tedaviye uygun hastayı ayırd eder

Endoskopi ile yabancı cisim çıkarır

Endoskopi ile yabancı cisim çıkarılmaya uygun 
hastanın özelliklerini tanımlar ve bu tür hastayı ayırd 
eder
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapar

Cerrahi tedavi gereksinimini ayırd eder ve 
uygular Cerrahi tedavi planlamasını açıklar

Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar
Cerrahi tedavinin komplikasyonlarını tanımlar

Komplikasyonlarını yönetir
Yabancı cisimlerin ve tedavisinin komplikasyonlarını 
tanımlar ve açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı ayırd eder
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon tedavisinde yeterlik sınırını ayırd eder 
ve hastayı yönlendirir

TORAKS TRAVMALI HASTAYI YÖNETİR Tanı koyar Acile gelen hastayı değerlendirir Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
İlk değerlendirme sonrası hava yolunu açmak, 
solunumu sağlamak ve yeterli damar yolu açar
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapar
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Toraks travmalı hastanın fizik muayenesini 
yapabilmek
Toraks travmalı hastada akılcı antibiyotik seçimi 
yapabilmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Toraks travmalı hastanın tedavisini yönetir
Değerlendirme sonucu acil müdahale 
gerektiren durumların belirlenmesi Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek

Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek
Acil girişim gerektiren durumları ayırt eder

Acil girişimleri gerçekleştirir Gerekli acil girişimleri yapar
Cerrahi girişime karar verir
Yeterlik sınırının farkında olmak ve gerektiğinde 
yardım ister
Hasta ve yakınlarının uygun şekilde aydınlatabilmek
Uygun onam alabilmek
Acil personelini yönlendirebilmek
Asepsi, antisepsi ilkelerini uygular
Yara bakımı yapabilmek
Komplikasyonları tanır

Hastayı acil girişim sonrası ileri tetkik ve 
tedavisinin yapılacağı merkeze nakletmek

Hastanın gerektiğinde cerrahi tedavisinin ve izleminin 
yapılabileceği bir merkeze naklini sağlar

Apendisitli hastayı yönetir Tanısını koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Fizik muayene değerlendirmesini yapmak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek

Apendisitli hastanın tedavisini yönetir Ameliyata hazırlık ve ameliyat Sıvı tedavisi ilkelerini bilmek

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi girişime karar verir
Asepsi, antisepsi ilkelerine uyar
Uygun onam alır
Hastanın izlemini yapar
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapar ve uygular

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapar
Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanır ve tedavisini yapar

Yumuşak doku enfeksiyonlarını yönetir Tanı koyar Derin ve yüzeysel tiplerini açıklar ve ayırd eder
Yumuşak doku enfeksiyonlarının etyolojisini açıklar
Tanı yöntemlerini tanımlar ve açıklar
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirir
Acil girişim gereken hastayı ayırd eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini düzenler
Medikal tedavide akılcı ilaç seçiminin ilkelerini 
tanımlar ve açıklar
Ampirik tedavinin ilkelerini açıklar, güncel 
seçenekleri sıralar
Hastanın özellikleri ve laboratuvar sonuçlarını 
biraraya getirerek tedaviyi düzenler

Cerrahi tedaviyi yönetir Cerrahi tedavi gereksinimini açıklar
Cerrahi tedavi gereken hastayı ayırd eder
Cerrahi tedavinin basamaklarını tanımlar ve açıklar
Farklı gereksinimleri nedeni ile diğer uzmanlık 
alanları ile konsülte edilmesi gereken hastayı ayırd 
eder

Gastrointestinal tıkanıklı hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Fizik muayene değerlendirmesini yapmak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek

Gastrointestinal tıkanıklığı olan hastaların 
tedavisini yönetir Ameliyata hazırlık ve ameliyat Sıvı tedavisi ilkelerini bilmek

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Asepsi, antisepsi ilkelerine karar vermek
Uygun onam alabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek
Ameliyat sonrası dönemde hastanın izlemini ve 
tedavisini yapar

Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanır, tedavisini yapar
Genitoüriner sistem travmalı hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak

Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Fizik muayene değerlendirmesini yapmak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek

Genitoüriner sistem travmalı hastaların 
tedavisini yönetir Ameliyata hazırlık ve ameliyat Sıvı tedavisi ilkelerini bilmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Asepsi, antisepsi ilkelerine uyarak çalışır
Uygun onam alabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek
Ameliyat sonrası takip ve izlemi yapar

Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanıyabilmek
Komplikasyonların tedavisini yönetir

Over torsiyonlu hastayı yönetir Tanısını koyar Hastanın değerlendirmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Fizik muayene değerlendirmesini yapmak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek

Over torsiyonlu hastanın tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlıklarını yapar Sıvı tedavisi ilkelerini bilmek

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Asepsi, antisepsi ilkelerini uygular
Uygun onam alabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek
Ameliyat sonrası hasta izlem ve tedavisini yönetir

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları tanıyabilmek
Komplikasyonların tedavisini yönetir

Akut skrotumlu hastaları yönetir Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Tanı yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek
Fizik muayene değerlendirmesini yapmak
Kayıt-dokümantasyon yapabilmek
Hasta ile görüşmek – bilgi vermek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Akut skrotumlu hastaların tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlıkları Sıvı tedavisi ilkelerini bilmek

Tedavinin zamanlaması ve yönetimini gerçekleştirmek
Uygun konsültasyon istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Doğru insizyon seçimini yapabilmek
Cerrahi teknikleri uygulayabilmek
Cerrahi karar vermek
Asepsi, antisepsi ilkelerini uygular
Uygun onam alabilmek
Hastanın izlemini yapabilmek
Taburcu anında bilgilendirme yapmak, izlem planı 
yapabilmek ve uygulamak

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı yapabilmek
Ameliyat sonrası hasta izlem ve tedavisini yönetir

Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonları tanıyabilmek
Komplikasyonların tedavisini yönetir

Yanık hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın ilk değerlendirmesini yapmak
İlk değerlendirme sonrası hava yolunu açmak, 
solunumu sağlamak ve yeterli damar yolu açmak
Tanı testlerini sıralayabilmek / akılcı test seçimini 
yapabilmek
Gerekli sıvı elektrolit tedavisini yapabilmek
Hastanın fizik muayenesini yapar
Akılcı antibiyotik seçimini yapar
Yanık alanını ve yüzdesini değerlendirerek yara 
bakımını yapar

Değerlendirme sonucu acil müdahale 
gerektiren durumların belirlenmesi

Tedavinin zamanlamasını ve yönetimini 
gerçekleştirmek
Uygun konsültasyonları istemek, konsültasyon etiği 
ilkelerine uymak
Kayıt ve dökümantasyon yapabilmek
Hasta ve hasta yakınları ile görüşerek bilgi vermek
Acil girişim gerektiren durumları ayırt edebilmek

Yanık hastaların tedavisini yönetir Acil girişimleri gerçekleştirmek Gerekli acil girişimleri yapabilmek
Uygun cerrahi girişim zamanı ve yöntemine karar 
vermek
Yeterli,lik sınırının farkında olmak ve gereğinde 
yardım istemek
Hasta ve yakınlarını uygun şekilde bilgilendirmek
Uygun onam alabilmek
Acil personelini yönlendirebilmek
Asepsi antisepsi kurallarına uymak
Yara bakımı yapabilmek
Komplikasyonları tanıyabilmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastayı acil girişim sonrası ileri tetkik ve 
tedavisinin yapılacağı merkeze nakletmek

Hastanın gerektiğinde cerrahi tedavisinin ve izleminin 
yapılabileceği bir merkeze naklini sağlamak

MESLEKİ PROFESYONELLİK İletişim Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurar
Kötü haber verir
Şikayetleri karşılar
Tıbbi hataları yönetir

Kişisel Gelişim Zaman yönetimi yapar
Ekip çalışması yapar
Hizmet kalitesini geliştirir

Hukuk ve Etik Etik ve mesleki değerler, sorumlıuluklar
Tıp hukuku ve sağlık mevzuatını bilir
Hasta mahremiyetini gözetir
Aydınlatılmış onam alır
Yasalara uygun klinik uygulama yapar
Araştırma etiğine uyar

Eğitim
Bilgilerin entegrasyonunu yapar ve kanıta 
dayalı karar verir
Bilgiye ulaşır ve yönetir
Hasta sahiplerini kanıta dayalı şekilde 
bilgilendirir
Meslektaşlarına eğitim verir
Topluma sağlık eğitimi verir

İnsani Toplumsal Kültürel Değerler ve 
Sorumluluklar
Toplum yönelimli hekimlik

KLİNİK GÖREVLERİ YENİDOĞAN 
CERRAHİSİ Akciğerin doğumsal hastalıklarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Akciğerin embriyolojik gelişiminin ana evrelerini ve 
bu evrelere göre cerrahi tedavi gereken gelişim 
bozukluklarının patogenezini açıklar
Akciğerin cerrahi anatomik özelliklerini tanımlar
Konjenital lober amfizemin klinik bulgularını açıklar
Konjenital kistik adenomatoid malformasyonun klinik 
bulgularını açıklar
Pulmoner sekestrasyonun klinik bulgularını açıklar
Bronkojenik ve diğer doğumsal akciğer kişstlerinin 
klinik bulgularını açıklar
Pulmoner agenezinin klinik özelliklerini tanımlar

Tipik ve atipik radyolojik bulguları tanımlar 
ve değerlendirir

Akciğerin doğumsal hastalıklarının direkt grafi 
bulgularını değerlendirir
Akciğerin doğumsal hastalıklarının bilgisayarlı 
tomografi bulgularını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
Solid karakterdeki lezyonları ayırd eder ve tedavi 
yönlendirmesini yapar
Kistik lezyonların ayırıcı tanısını ve tedavi 
yönlendirmesini yapar

Doğumsal diyafragma hernisini yönetir Prenatal tanı çalışmalarına katılır
Doğumsal diyafragma hernisinin prenatal bulgularını 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Prenatal bulguların postnatal dönem prognoza 
etkilerini açıklar
Prenatal bulgular doğrultusunda meslekdaşlarına ve 
aileye yönetim ve tedavinin ana ilkelerini açıklar

Postnatal ayırıcı tanı yapar
Akciğer ve diyafragmanın normal gelişimini ve 
gelişim hatalarını açıklar
Doğumsal diyafragma hernisinin farklı anatomik 
tiplerini tanımlar
Doğumsal diyafragma hernisinin doğum sonrası klinik 
bulgularının etyopatogenezini açıklar
Fizik muayene bulgularını tanımlar ve en sık karışan 
hastalıkların bulgularından ayırd eder
Radyolojik tanı kriterleri tanımlar
Direkt grafide tipik ve atipik bulguları ayırd eder
Ek radyolojik tanı yöntemi kullanılması gereken 
olguları ayırd eder
Bochdalek hernisi dışındaki tipleri ayırd eder

Ameliyat hazırlığını yapar İlk acil müdahaleyi yapar
Laboratuvar verilerini değerlendirir ve ail müdahaleye 
gereksinimi olan hastayı ayırd eder
Yapılması gereken acil müdahalenin aşamalarını 
tanımlar ve girişimleri uygular
Acil müdahale esnasında gelişebilecek 
komplikasyonları tanımlar ve komplikasyonları 
yönetir

Ventilatör tedavisini yönetir

Kan gazı verilerini değerlendirerek ventilatör tedavi 
biçimini seçer ve uygun solunum parametrelerini 
ayarlar
Ventilatör tedavisine yardımcı olacak tıbbi tedavi 
yöntemlerini açıklar
Seçilen ventilatör tedavi seçiminin yetersiz kaldığını 
ayırd eder ve gerekli biçim değişikliklerini yapar
Ventilatör tedavisinin komplikasyonlarını tanımlar ve 
bunları yönetir
Ventilatör tedavisi açısından kosültasyon yapması 
gereken durumları ayırd eder
Hastanın cerrahi tedavi zamanına laboratuvar ve klinik 
veriler doğrultusunda karar verir

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar Medikal tedavisini açıklar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler

Cerrahi tedavisini yapar Cerrahi tedavi yöntemini açıklar
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Farklı olguların gereksinimlerini değerlendirir ve bu 
doğrultuda teknik seçimini yapar ve uygular
Bochdalek hernisi dışındaki tiplerin tedavisinde 
tekniği açıklar ve yapar

Komplikasyonları yönetir
Doğumsal diyafragma hernisinin cerrahi tedavi 
komplikasyonlarını açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Uzun süreli izleme yapar
Doğumsal diyafragma hernisi nedeni ile ameliyat 
edilen çocukların uzun süreli izlemini önemser
İzlemde dikkat edilmesi gereken klinik durumları 
açıklar
İzlemde gelişebilecek komplikasyon veya ek tıbbi 
durumları tanır

Omfaloseli yönetir Tanı koyar Prenatal tanılamaya eşlik eder Karın önduvarı defektlerinin embriyolojisini açıklar
Omfaloselin prenatal bulgularını tanımlar
Prenatal bulguların postnatal dönem prognoza 
etkilerini açıklar
Prenatal bulgular doğrultusunda meslekdaşlarına ve 
aileye yönetim ve tedavinin ana ilkelerini açıklar
Genetik anormallikleri ve fetal markerları tanımlar ve 
açıklar

Postnatal tanı koyar Diğer karın ön duvarı defektlerinden ayırd eder
Komplike olmuş hastayı ayırd eder
Eşlik eden anomalileri açıklar ve ayırd eder
Akciğer sorunlarını açıklar ve ayırd eder

Tedavisini yönetir Ameliyat öncesi hazırlığı yapar
Tedavi sürecini etkileyecek ek anomali ve tıbbi 
durumları yönetir

Cerrahi tedavisini yapar Omfaloselin tedavi basamaklarını açıklar
Farklı tedavi seçeneklerini tanımlar ve değerlendirir

Komplikasyonları yönetir Omfaloselin cerrahi tedavi komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonlara yönelik acil müdahale yöntemlerini 
açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Uzun süreli izlemi yapar
Omfalosel nedeni ile ameliyat edilen çocukların uzun 
süreli izlemini önemser
İzlemde dikkat edilmesi gereken klinik durumları 
açıklar
İzlemde gelişebilecek komplikasyon ve ek tıbbi 
durumları tanır

Gastroşizisi yönetir Tanı koyar Prenatal tanılamaya eşlik eder Karın önduvarı defektlerinin embriyolojisini açıklar
Gastroşizisin prenatal bulgularını tanımlar
Prenatal bulguların postnatal dönem prognoza 
etkilerini açıklar
Prenatal bulgular doğrultusunda meslekdaşlarına ve 
aileye yönetim ve tedavinin ana ilkelerini açıklar

Postnatal tanı koyar Diğer karın ön duvarı defektlerinden ayırd eder
Komplike olmuş hastayı ayırd eder
Eşlik eden anomalileri açıklar ve ayırd eder
Akciğer sorunlarını açıklar ve ayırd eder

Tedavisini yönetir Ameliyat öncesi hazırlığı yapar İlk acil girişimleri tanımlar
Tedavi sürecini etkileyecek ek anomali ve tıbbi 
durumları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavisini yapar Gastroşizisin tedavi basamaklarını açıklar

Farklı tedavi seçeneklerini tanımlar ve değerlendirir
Komplikasyonları yönetir Gastroşizisn cerrahi tedavi komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonlara yönelik acil müdahale yöntemlerini 
açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Uzun süreli izlemi yapar
Gastroşizis nedeni ile ameliyat edilen çocukların uzun 
süreli izlemlerini önemser
İzlemde dikkat edilmesi gereken klinik durumları 
açıklar
İzlemde gelişebilecek komplikasyon ve ek tıbbi 
durumları tanır

Perinatal tümörlerinin yönetimi Tanı koyar Gebelik sırasında fetusun değerlendirilmesi

Perinatal tümörlü hastaları yönetir Tanıya ve bulgulara uygun yolun saptanması
Hastanın (gebenin) durum konusunda 
ayrıntılı biçimde bilgilendirilmesi
İlgili bölümlerle bağlantı kurularak gebenin 
yönlendirilmesi

ÖZOFAGUS ATREZİLİ HASTALARIN 
YÖNETİMİ Tanı koyar Hastayı değerlendirme Anamnez alır fizik inceleme yapar

Gerekli tetkikleri yönetir
Ek anomalileri belirler

Tedaviyi yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Cerrahi tedaviyi yönetir
Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem izlem protokolünü yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yönetir

DUODENAL ATREZİLİ HASTALARIN 
YÖNETİMİ Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır fizik incelemeyi yapar

Prenatal tanıyı değerlendirir
Gerekli tetkikleri yönetir
Aileye hastalık hakkında gerekli bilgiyi verir 
yönlendirmeyi yapar

Hastanın tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Cerrahi tedavisini yapar
Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem izlem protokolü oluşturur
Komplikasyonların değerlendirilmesi komplikasyonları tanır ve tedavisini yönetir

MALROTASYON/VOLVULUSLU 
HASTALARIN YÖNETİMİ Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Fizik inceleme yapar

Anamnez alır
Gerekli tetkikleri yönetir
Acl cerrahi girişim gereksinimini belirler

Tedavisini yöntir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Acil cerrahi girişimi yapar
Hasta için gerekli cerrahi girişimleri yapar

Komplikasyonların değerlendirilmesi Uzun dönem izlemini yapar
İNTESTİNAL ATREZİLİ HASTALARIN 
YÖNETİMİ Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Prenatal değerlendirmeyi yapar

Anamnez alır fizik inceleme yapar
Gerekli tetkikleri yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Ameliyat öncesi hazırlığını yapar

Uygun cerrahi girişimi yapar
Ameliyat sonrası izlem Ameliyat sonrası izlemi yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yapar

MEKONYUM İLEUSLU HASTALARIN 
YÖNETİMİ Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır, fizik inceleme yapar

Gerekli tetkikleri yönetir
Tıbbi izlemini yapar

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyata hazırlık Hastanın ameliyat öncesi hazırlığını yapar
Uygun cerrahi girişimi yapar

Ameliyat sonrası izlem Ameliyat sonrası izlemi yapar
Aileyi uzun dönem izlem ve genetik danışma için 
yönlendirir

Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yapar
Nekrotizan enterokolitli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır ve fizik muayene yapar

Tıbbi izlemini yapar
Cerrahi gereksinime karar verir
Koruyucu önlemleri uygular

Tedaviyi yönetir Ameliyat ve ameliyata hazırlık Gerekli cerrahi girişimi yapar
Ameliyat öncesi gerekli hazırlıkları yapar

Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem hasta izlemini yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır tedavisini yapar

Hirschsprung Hastalığının Yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır
Fizik incelemesini yapar
Gerekli tetkikleri yönetir

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Hasta için uygun cerrahi girişimleri yapar
Ameliyat sonrası izlem Ameliyat sonrası izlemi yapar

Uzun süreli izlem planı oluşturur
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yapar

Anorektal Malformasyonlu Hastaların Yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın tanısını koyar
Acil cerrahi girişim gereksinimini belirler

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Acil cerrahi girişimi yapar
Hastanın acil girişimler dışındaki tedavisini yönetir

Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem izlem protokolü yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yönetir

Nöral tüp defektli hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastayı değerlendirerek tanı koyar
Hastanın uzun dönem izlem protokolünü yönetir

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Gerekli cerrahi giriimi yönetir
Komplikasyonların değerlendirilmesi Uzun dönem komplikasyonları yönetir

Ekstrofi Epispadias hastalarını yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi anamnez alır fizik inceleme yapar
Gerekli tetkikleri yapar

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyata hazırlık Cerrahi girişimleri yönetir
Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem izlem protokolü yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır tedavisini yönetir

Hidronefroz hidroüreteronefrozlu hastaların 
yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Prenatal değerlendirmeyi yapar

Gerekli tetkikleri yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Cerrahi girişimi yönetir

Ameliyat sonrası izlem Uzun dönem izlemi yapar
KLİNİK GÖREVLERİ GÜNÜBİRLİK 
CERRAHİ İNGUİNAL HERNİ Tanı koyar Hastayı değerlendirir Anamnez alır

Ayrıntılı fizik muayenesini yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Ameliyat öncesi gerekli tetkikleri yapar
Tedavinin zamanlamasını belirler
Uygun cerrahi teknik seçimini yapar
Ameliyat için gerekli onamı alır

Ameliyat sonrası takip ve bakım Yara bakımı ve izlemini yapar
Komplikasyonlara yaklaşım Komplikasyonların tedavisini yapar

Hasta ve hasta yakınlarını komplikasyonlar açısından 
bilgilendirir

HİDROSEL Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır
Ayrıntılı fizik muayene yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir ameliyat ve ameliyat hazırlıkları Ameliyat öncesi gerekli tetkikleri yapar
Ameliyat zamanlaması ve uygun teknik ile tedavisini 
gerçekleştirir

Ameliyat sonrası izlem Ameliyat sonrası izlemi yapar
Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonların tedavisini yönetir

İNMEMİŞ TESTİS Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır
Ayrıntılı fizik muayene yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlıkları Ameliyat öncesi gerekli tetkikleri yapar
Ameliyat zamanlaması ve uygun teknik ile tedavisini 
gerçekleştirir

Ameliyat sonrası izlem ve takip Ameliyat sonrası izlemi yapar
Komplikasyonların yönetimi Komplikasyonların tedavisini yönetir

İNGUİNAL VE SKROTAL BÖLGENİN 
DİĞER HASTALIKLARI Tanı koyar Hastanıın değerlendirilmesi Anamnez alır

Fizik incelemesini yapar
Tanıya yönelik gerekli tetkikleri yönetir

Tedavisini yönetir
Hastalıkları ve komplikasyonlarını tedavi 
eder

SÜNNET DERİSİNİN EDİNSEL 
HASTALIKLARI Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır

Genital bölge değerlendirmesi ayrıntılı olarak yapılır
Tedavisini yönetir Hastanın tedavisini ve klinik izlemini yapar

KLİNİK GÖREVLERİ BAŞ BOYUN 
CERRAHİSİ Kistik lenfanjiomlu hastayı yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi yapar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar

Tanı testlerini sıralar ve sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı için gerekli testleri tanımlar
Hastanın gereksinimlerini ayırd ederek tedavi şeklini 
belirler ve uygun şekilde hastayı yönlendirir

Tedavisini yönetir Konservatif tedavinin ana ilkelerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavi zamanlamasını tanımlar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve uygun hasta 
seçiminin ilkelerini açıklar
Hastanın gereksinimleri doğrultusunda ilgili alanlarla 
konsülte eder
Tedavi seçeneklerini açıklar

Brankial artıkları yönetir Tanı koyar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Tanı testlerini sıralar ve sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısı gerekli testleri ve yöntemleri açıklar

Tedavisini yönetir Ameliyat hazırlığını yapar Tıbbi tedavinin gerektiği durumları açıklar
Diğer alanlardan görüş alınması gereken durumları 
açıklar

Ameliyatını yapar Cerrahi girişim zamanlamasını tanımlar
Cerrahi tekniğin basamaklarını tanımlar ve açıklar
Hastanın durumuna uygun insizyon seçimini yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakımını yapar
Tekniğe özgü yara bakımının ilkelerini açıklar ve 
uygular
Ameliyat sonrası uzun süreli izlemi yapar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonlarını tanımlar ve ayırd eder
Komplikasyonların tedavi yöntemlerini açıklar ve 
yönetir

Tiroglossal kanal hastalıklarını yönetir Tanı koyar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Tanı testlerini sıralar ve sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısı için gerekli testleri ve yöntemleri açıklar

Tedavisini yönetir Ameliyat hazırlığını yapar Tıbbi tedavinin gerektiği durumları açıklar
Diğer alanlardan görüş alınması gereken durumları 
açıklar

Ameliyatını yapar Cerrahi girişim zamanlamasını tanımlar
Cerrahi tekniğin basamaklarını tanımlar ve açıklar

Ameliyat sonrası izlem ve bakımını yapar
Tekniğe özgü yara bakımının ilkelerini açıklar ve 
uygular
Ameliyat sonrası uzun süreli izlemi yapar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları tanımlar ve ayırd eder
Komplikasyonların tedavi yöntemlerini açıklar ve 
yönetir

Tortikollisin tanı ve tedavisini yapar Tanı koyar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Tanı testlerini sıralar ve sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı için gerekli testleri ve yöntemleri açıklar

Tedavisini yapar Konservatif tedaviyi yapar Konservatif tedavinin ana ilkelerini açıklar
Konservatif tedaviye uygun hastayı ayırd eder
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar ve açıklar

Ameliyat hazırlığını yapar Cerrahi tedavi zamanlamasını tanımlar

Ameliyatını yapar
Cerrahi tedavinin seçeneklerini sıralar ve bunların 
basamaklarını açıklar

Ameliyat sonrası izlem ve bakımını yapar
Tekniğe özgü yara bakımının ilkelerini açıklar ve 
uygular
Ameliyat sonrası uzun süreli izlemi yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları tanımlar ve ayırd eder
Komplikasyonların tedavi yöntemlerini açıklar ve 
yönetir

Troid bezinin cerrahi hastalıklarını yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirmesini yapar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Tanı testlerini sıralar ve sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı için gerekli testleri tanımlar

Tedavisini yönetir Konservatif tedavinin ana ilkelerini açıklar
Cerrahi tedavi zamanlamasını tanımlar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve uygun hasta seçimi 
ilkelerini açıklar
Hastanın gereksinimleri doğrultusunda ilgili alanlarla 
konsülte eder
Teadvi seçeneklerini açıklar

Dil bağı kısalığını tedavi eder Tanı koyar Hastanın ilk değerlendirmesini yapar
Cerrahi tedavi gereken hastayı ayırd eder

Tedavisini yapar Cerrahi tedavi zamanlamasını tanımlar
Ameliyatın basamaklarını açıklar ve uygular

KLİNİK GÖREVLERİ KARIN VE 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 
CERRAHİSİ OMFALOMEZENTERİK KANAL AÇIKLIĞI Hastayı değerlendirme Yakınmaları sorgular Yakınmaları sıralar

Özellikleri ile açıklar
fizik inceleme yapar Patolojiyi tanımlar

Ameliyata hazırlık ve ameliyat
Acil başvurularda sıvı ve elektrolit tedavisi 
yapar Sıvı elektrolit açığını hesaplar
Ek anomalileri araştırır Birlikte görülen ek anomalileri sıralar

İnceleme yöntemlerini sıralar
Ameliyatı zamanlar ve yapar Ameliyat yaşlarını sıralar

Uygulanan cerrahi gırişim yöntemlerini sıralar
Ameliyat sonrası izlem ve bakım Yara bakımı yapar Asepsi antisepsi kurallarını sıralar

Taburcu sırasında bilgilendirir İzlem planını bilir
Komplikasyonlara yaklaşım Tedavisini planlar konservatif ve cerrahi yöntemleri sıralar

Komplikasyonları tanır Olası komplikasyonları sıralar
Tedavi yöntemlerini sıralar

Hidatik kist hastalığı tanısını koyar ve tedavisini 
yapar

Yerleşim yerine göre medikal ,PAİR ve 
ameliyat planı yapar

Uygulanacak tedavi planı endikasyonu 
sıralar farklı organ tutulumlarında tedavi yöntemlerini bilir

ameliyata hazırlık ve ameliyat Uygun konsültasyon istemek
Ameliyatı yapar farklı organlarda uygun yöntemleri sıralar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yara bakımı yapar
komplikasyonları tanır
taburcu sonrası izlem planı yapar

Komplikasyonlara yaklaşım komplikasyonları tanır ve tedavisini yapar

Koruyucu önlemler
Konu ile ilgili birimlerle birlikte hareket 
eder

Hidatik kist hastalığını tanır ve tedavisini yapar Başvuran hastanın değerlendirilmesi Hastanın fizik muayenesini yapabilmek
Hastalığa ait farklı klinik tabloları bilir organ tutulumlarını sıralar

Tanı testlerini bilir
Tanıda kullanılan radyolojik ve laboratuar testlerini 
sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnfantil hipertrofik pilor stenozunu tanır ve 
tedavisini yapar Hastanın değerlendirilmesi Yakınmalarının sorgulanması Kusma ile ilgili tüm özellikleri sıralar

fizik muayenesini yapar inspeksiyon ve palpasyon bulguları sıralar
Tanı amaçlı uygun görüntüleme isteğinde 
bulunur ve değerlendirir USG bulgularını sıralar
Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi ile ilgili 
lab incelemelerini ister ve yorumlar 
,tedavisini yapar

İHPS ile ilgili sıvı elektrolit ve asit baz dengesi 
bozukluklarını bilir

Ameliyata hazırlık ve ameliyat Ameliyat öncesi açıkları kapatılması
Uygun ameliyatı yapar Uygulanacak operasyonla ilgili detayları bilir

Ameliyat sonrası takip ve bakım Oral beslenme zamanını planlar Oral beslenmeye ilişkin semaları bilir

Komplikasyonlara yaklaşım
Ameliyat sonrası kusmaların tedavisini 
yönetir Ameliyat sonrası kusma nedenlerini sıralar

Safra yolları hastalıklarının yönetimi

Yenidoğan dönemi ve sonrasında, sarılık 
eşlik eden/ etmeyen safra yollarına ait 
sorunu olan hastanın değerlendirilmesi Yakınmalarını sorgular

Safra yolları hastalıklarına ilişkin bulguları 
,hastalıklara göre sıralar

Tanı testlerini yaptırır değerlendirir Ayırıcı tanı ilgileri test sonuçlarını yorumlar
Hasta ailesi ile görüşür ve bilgilendirir

Hastanın tedavisinin gecikmesine neden 
olmayacak şekilde uygun merkeze 
yönlendirilmesi

Çalıştığı merkez olanaklarını bilir ve ileri 
merkeze sevk eder

Anorektal bölgenin edinsel hastalıklarının 
tanısını koyar ve tedavisini yapar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın yakınmalarını sorgular

Anorektal bölge edinsel hastalıklarının yakınmalaını 
sıralar

Klinik bulgularının bilir

Fizik muayenesini yaparak tanı koyar
Konservatif ve cerrahi tedavi konusunda hastalıkları 
tanımlar

Ameliyata hazırlık ve ameliyat Ameliyatı zamanlar ve uygun tedaviyi tapar Uygulana n ameliyat yöntemlerini sıralar
ameliyat sonrası izlem ve bakım yara bakımı yapar

Ameliyat sonrası izlem planı oluşturur ve 
uygular

Komplikasyonlara yaklaşım tanı koyar ve tedavisini yapar Gelişebilecek komplikasyonları sıralar
Gastrointestinal duplikasyonları tanı koyar ve 
tedavisini yapar Hastanın değerlendirilmesi Yakınmaları sorgular

Farklı organ duplikasyonlarında karşılaşılan 
yakınmaları sıralar

Farklı klinik tabloları tanımlar
Farklı organ duplikasyonlarında karşılaşılan klinik 
tabloları sıralar

Tanı testlerini tanımlar ve drğerlendirir Görüntü yöntemlerini sıralar

Ameliyata hazırlık ve ameliyat
Ameliyat öncesi laboratuar sonuçlarını 
değerlendirir
Ameliyatı zamanlar ve yönetimi 
gerçekleştirir

Farklı organ yerleşimlerinde uygulanan operasyon 
yöntemlerini sıralar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yara bakımı yapar
Taburcu sırasında aileyi bilgilendirir ve 
izlem planı oluşturur

Komplikasyonlara yaklaşım
Gelişen komplikasyonları tanır ve tedavisini 
yapar

Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonları 
sıralar

Göbek hastalıklarına tanı koyar ve tedavi yapar Hastanın değerlendirilmesi Yakınmaları sorgular Farklı hastalıklara ilişkin yakınmaları sıralar
Farklı klinik tabloları tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanı testlerini tanımlar ve drğerlendirir Tanı için uygun incelemeleri sıralar

Hastalığı yönetir Tedaviyi zamanlar ve tedaviyi gerçekleştirir Farklı hastalıklarda tadavi için zamanlamayı sıralar

Ameliyata hazırlık ve ameliyat
Ameliyat öncesi incelemelerl ister ve 
değerlendirir ve ameliyatı gerçekleştirir

Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Yara bakımı yapar ,taburcu sırasında aileyi 
bilgilendirir ve izlem planı oluşturur

komplikasyonlara yaklaşım
Gelişen komplikasyonları tanır ve tedavisini 
yapar

Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonları 
sıralar

Gastroözofajial reflü hastalığı tanısı koyar ve 
tedavisini yapar Hastayı değerlendirir Yakınmaları sorgular Hastalığa ilişkin yakınmaları sıralar

Tanı için gerekli inclemelri bilir ve sonuçları 
değerlendirir Tanıda gerekli incelemeleri sıralar
İncelemele sonuçlarının 
değerlendirilmesinde diğer klinik 
konsültasyonuna başvurur

Ameliyata hazırlık ve ameliyat
Uygulanacak cerrahi yöntem için gerekli 
teknik ekipman kontrolü yapar Cerrahi teknikleri sıralar

Ameliyat öncesi uygulanan medikal tedaviyi 
bilir ve ameliyatı zamanlar ve planlar

Uygulanan medikal tedavi yöntemlerini sıralar ve 
ameliyat yöntemlerini sıralar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım Yara bakımını yapar
Ameliyat sonrası medikal tedavi 
planlamasını yapar

komplikasyonlara yaklaşım
Gelişen komplikasyonların tanır ve 
tedavisini yapar

Dalağın cerrahi hastalıklarına tanı koyar ve 
tedavisini yapar Hastayı değerlendirir Yakınmaları sorgular Hastalıklarla ilgili yakınmaları sıralar

Hastalığa ait farklı klinik tabloları bilir Hastalığı ait farklı klinik tabloları sıralar

Tanı testlerini bilir ve sonuçları değerlendirir
Ameliyata hazırlık ve ameliyat Ameliyat öncesi aşılama planını yapar Aşılama gerekliliği konusunda bilgileri sıralar

Ameliyat yöntemi seçimini yapar
Farklı hastlıklarda parsiyel ya da total splenektomi 
gerekliliği konusunu bilir

Ameliyat sonrası izlem ve bakım Kanma kontrolu yapar
Splenektomi sonrası gelişebilecek 
enfeksiyonlara karşı aşı programını devam 
ettirir Aşı programı konusunda bililidir

Komplikasyonlara yaklaşım
Gelişebilecek komplikasyonları tanır ve 
tedavisini yapar

İnflamatuar barsak hastalarını yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi anamnez alır fizik inceleme yapar
Gerekli tetkikleri yönetir

Hastanın tedavisini yönetir Hastanın tedavisini yönetir
Motilite bozuklukları olan hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anemnez alır fizik inceleme yapar

Gerekli tetkikleri yapar
Tedavisini yönetir Hastanın tedavisini yönetir

Kronik konstipasyonlu hastaların tedavisini 
yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır fizik inceleme yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gerekli tetkikleri yönetir

Tedavisini yönetir Tedavi planı oluşturur
Uzun dönem izlemini yapar

Portal hipertansiyon ve asitli hastaların tedavisini 
yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesini yapar

Tedavisini yönetir Hastanın tedavisini yönetir
Komplikasyonlarını tanır ve yönetir

Pankreasın cerrahi hastalıklarını yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi
Tedavisini yönetir Hastanın tedavisini yönetir

Komplikasyonları tanır ve tedavisini yönetir
Mezenter ve omentum kistli olguların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır, fizik inceleme yapar

Gerekli tetkikleri yapar
Tedaviyi yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Gerekli cerrahi girişimleri yapar

Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır tedavisini yapar
KLİNİK GÖREVLERİ GENİTOÜRİNER 
SİSTEM CERRAHİSİ

Üreterovezikal bileşke darlıklı hastaların 
yönetimi Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi

antenatal tanı almış olgular için ailelere danışmanlık 
yapar
VUR, primer megaüreter ve PUV ile ayırıcı tanıyı 
yapabilmek
Gerekli konsültasyonları konsültasyon etiğine uygun 
şekilde yapar

Üreterovezikal darlıklı hastaların tedavisinin 
yönetimi Hasta izlemi

Konservatif izem ilkelerini bilmeli ve izlem 
protokolünü uygulamalı
Gerekli olguları ileri merkezlere yönlendirebilmeli

Ameliyat ve Ameliyat hazırlığı Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Özellikle yenidoğan ve infant döneminde hastanın 
değerlendirmesini doğru şekilde yapabilmeli
Gerekli olgularda ne tür cerrahi girişim yapıldığını 
bilmeli

Megaüreterli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirmesi
Megaüreterli hastanın tedavisini yönetir Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Vezikoüreteral reflülü hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

VUR'lu hastanın tedavisini yönetir Hastanın izlemi
Ameliyat ve ameliyat hazırlığı

Nöropatik nonnöropatik mesaneli hastanın 
yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

nöropatik nonnöropatik mesaneli hastanın 
tedavisini yapar Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Urakus hastalıklarını yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Urakus hastalığı olanların tedavisini yönetir Hasta izlemi
Ameliyat ve ameliyat hazırlığı

Posterior üretral valvli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirmesi
PUV'li hastaların tedavisini yönetir Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Hipospadiyaslı hastaları yönetir Tanı koyar hastanın değerlendirmesi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hipospadiyaslı hastaların tedavisini yönetir Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Uygun cerrahi girişimleri yönetir

Üreteropelvik bileşke darlıklı hastaların yönetimi Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi
UP darlıklı hastaların tedavisini yönetir Hastaların izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Ürolitiyazisli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi

Ürolitiyazisli olguların tedavisini yönetir Hastaların izlemi
Ameliyat ve ameliyat hazırlığı

Enürezis Noktürnalı hastaların yönetimi Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi
Enürezis noktürnalı hastaların tedavisini 
yönetir Hastaların izlemi

ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Penisin diğer hastalıklarını yönetir Tanı koyar

Penisin diğer hastalıklarının tedavisini 
yönetir

Varikoselli hastaları yönetir Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi
Varikoselli hastaların tedavisini yönetir Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Gerekli cerrahi girişimleri yapar
Vulva vajina ve uterus hastalıklarının yönetimi Tanı koyar

Vulva vajina ve uterus hastalıklarının 
tedavisini yönetir Acil cerrahi girişimleri yapar

Cinsiyet gelişim bozuklukları hastalarının 
yönetimi Tanı koyar

Cinsiyet gelişim bozukluklu hastaların 
tedavisini yönetir

Akut ve kronik böbrek yetmezlikli hastaların 
yönetimi Tanı koyar

Akut ve kronik böbrek yetmezlikli hastaların 
tedavisini yönetir Acil cerrahi girişimleri yapar

Üriner sistem enfeksiyonlu hastaların yönetimi Tanı koyar
Üriner sistem enfeksiyonlu hastaların 
tedavisini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ TÜMÖR 
CERRAHİSİ

Nöroblastom ve diğer adrenal tümörlü hastaların 
yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Nöroblastom ve diğer adrenal tümörlü 
hastaların tedavisini yönetir Hastanın izlemi

Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Komplikasyonların değerlendirilmesi
Ameliyat sonrası izlem ve bakım

Wilms ve diğer böbrek tümörlü hastaların 
yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Wilms ve diğer böbrek tümörlü hastaların 
tedavisini yönetir

Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Rabdomyosarkom ve diğer yumuşak doku 
tümörlerin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Rabdomyosarkom ve diğer yumuşak doku 
tümörlü hastalıkları yönetir

Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Karaciğer Tümörlerinin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Karaciğer Tümörlü hastaları yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Testis Tümörlerinin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Testis Tümörlü hastaları yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Over Tümörlerinin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Over Tümörlü hastaları yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Vasküler Malformasyonların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Vasküler Malformasyonlu hastaların yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Endokrin Tümörlerinin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Endokrin Tümörlü hastaların yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Lenfomaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi

Lenfomalı hastaların yönetir
Ameliyata hazırlık, uygun ise ameliyatın 
yapılması
Ameliyat sonrası izlem ve bakım
Olası karmaşalara yaklaşım

Sakrokoksigeal ve diğer teratomların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Gerekli tetkikleri yönetir
Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Cerrahi girişimleri yönetir

Nadir görülen tümörlerin yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Gerekli tetkikleri yönetir
Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Cerrahi girişimleri yönetir

Yumuşak doku kitlelerinin yönetimi Tanı koyar
Tedavisini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ GÖĞÜS 
CERRAHİSİ Hava yolu yabancı cisimli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Acil hastanın değerlendirmesini yapar

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Hastaya gerekli cerrahi girişimi yönetir
Komplikasyonların değerlendirilmesi komplikasyonları tanır ve yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Plevra hastalıklarının yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi
Hastayı değerlendirerek cerrahi girişim gerekliliğini 
belirler

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Hasta için uygun cerrahi girişimi yönetir

Akciğerin edinsel hastalıklarının yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi
Hastayı değerlendirerek cerrahi girişim gerekliliğini 
belirler

Tedaviyi yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Hasta için uygun cerrahi girişimi yönetir

Akciğer hidatik kistli hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi
Hidatik kist şüphesi olan hastalarda gerekli tetkik ve 
incelemeleri yönetir

Akciğer hidatik kistli hastaların tedavisini 
yönetir Ameliyat ve ameliyata hazırlık

Ameliyat yönetimini yapar gerekli olguları bir üst 
merkeze yönlendirir
Ameliyat öncesi ve sonrası hasta izlemini yapar

Göğüs duvarı anomalili hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın tanısını koyar
Gerekli tetkikleri yönetir

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı
Hastanın ameliyatını yönetir gerekli olguları bir üst 
merkeze yönlendirir

Özofagus yanıklı hastaların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın acil değerlendirmeisni yapar
Acil değerlendirme sonucu gerekli girişimlere karar 
verir

Tedavisini yönetir Ameliyat ve ameliyata hazırlık Gerekli acil cerrahi girişimi yapar
Stablize olan hastanın uzun dönem cerrahi izlemini 
yönetir

Komplikasyonların değerlendirilmesi Komplikasyonları tanır ve tedavisini yönetir
Meme hastalıklarının yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Fizik inceleme, ve tanı testlerini yapar

Meme hastalıklarının tedavisini yönetir Meme hastalıklarının tedavisini yönetir Hastalara uygun cerrahi girişime karar verir
Diyafragma hastalıklılarının yönetimi Tanı koyar Hastaların değerlendirilmesi Fizik incelemesini yapar

Tanı için gerekli tetkikleri yönetir
Diyafragma hastalıklarının tedavisini 
yönetir

Klinik olarak hastanın değerlendirmesini 
yapar, uygun cerrahi girişime karar verir
Komplikasyonları yönetir

Mediastinal kitleli hastalıkların yönetimi Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Hastanın anamnez ve fizik incelemesini yapar
Tanıya ulaşacak tetkikleri yönetir ve değerlendirir

Mediatinal kitleli hastaların tedavisini 
yönetir Ameliyat ve ameliyat hazırlığı Hastaya gerekli uygun cerrahi girişimi yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ DİĞER 
HASTALIKLAR ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Tanı koyar Hastanın değerlendirilmesi Anamnez alır fizik incelemeyi yapar

Hastanın değerlendirmesinde istismar değerlendirme 
ekibinin üyesi olur

Disiplinlerarası yaklaşımı yönlendirir
Yapışık İkizler Yapışık ikizlerin yönetimini yapar Tanı çalışmalarını yönetir Yapışık ikizlerin tiplerini tanımlar ve açıklar

Antenatal tanı çalışmalarına katılır
İlk acil ve temel girişimleri tanımlar ve yandaş 
alanlarının katkısını alarak uygular
Hastanın gereksinimlerine uygun tedavi 
yönlendirmesini yapar

TRANSPLANTASYON
Organ nakli gereken hastanın yönetimini 
yapar

Organ nakli gerekli olan hastayı diğer ilgi alanlarından 
meslektaşlarının katkısını sağlayarak ayırd eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Organ naklinin temel ilkelerini açıklar
Karaciğer, böbrek, ince barsak ve diğer nakil 
yapılacak organların yetersizliğinin ana unsurlarını 
tanımlar
Hastanın gereksinimlerine uygun tedavi 
yönlendirmesini yapar

KLİNİK GÖREVLERİ TEMEL KLİNİK 
BECERİLER Yara bakımı

Stoma bakımı
Endoskopik girişim yapar
Damar yolu açar
Hastadan öykü alır
Fizik Muayene Yapar
Akılcı ilaç kullanımı yapar
Enfeksiyon kontrolü yapar
Hasta güvenliğini sağlar
Hasta merkezli klinik uygulama yapar

Ameliyathaneyi yönetir Asepsi antisepsi ilkelerini açıklar ve uygular
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