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Destek	  Alınan	  Kurum	  ve	  Kişiler:	  	  
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Çocuk	  Endokrinoloji	  ve	  Diyabet	  Derneği	   	  	  

	   	  

	  

	  

ÖNSÖZ	  

Bu	   eğitim	   programı	   Avrupa	   Birliğinin	   tanımladığı	   Pediatrik	   Endokrinoloji	   ve	   Diyabet	   yan	   dal	   eğitim	   programı	   ilkeleri	   çerçevesinde	   Türkiye	  

koşullarına	  uygun	  olarak	  hazırlanmış	  kuramsal	  ve	  uygulamalı	  eğitim	  programının	  ana	  hatlarını	  içermektedir.	  
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1. GİRİŞ	  

a. Pediatrik	  endokrinoloji	  eğitim	  programları,	  yan	  dal	  öğrencisinin	  bebek,	  çocuk,	  ergen	  ve	  genç	  erişkindeki	  hormonal	  regülasyonun	  

fizyolojisini	  anlamasını	  ve	  endokrin	  hastalıkların	  tanı	  ve	  tedavisini	  yapabilmesini	  sağlamalıdır.	  Program,	  klinik	  tanının	  temellerini	  	  

öykü,	  fizik	  muayene	  ve	  laboratuvar	  verilerinin	  yorumlanması	  yolu	  ile	  vurgulamalıdır.	  

2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  

i. Uzmanlık	  dalının	  gerektirdiği	  bilgi,	  beceri	  ve	  tutumlarla	  donanmış,	  

ii. Mesleğini	  etik	  kuralları	  gözeterek	  uygulayan,	  

iii. Araştırıcı	  ve	  sorgulayıcı	  olan,	  

iv. Kendini	  sürekli	  olarak	  yenileyip	  geliştiren,	  	  

v. Uluslararası	  düzeyde	  kabul	  görebilecek,	  uzman	  doktorlar	  yetiştirmektir.	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

Çocuk	   Endokrinoloji	   ve	   Diyabet	   Derneği,	   pediatrik	   endokrinoloji	   yan	   dal	   eğitimi	   konusunda	   taslak	  müfredat	   hazırlayıp	  

eğitimin	  standartizasyonu	  ile	  ilgili	  ön	  çalışma	  yapmıştır.	  Yine	  dernek	  üyelerince	  Sağlık	  Bakanlığı’nın	  düzenlediği	  	  “TUKMOS	  

“	  toplantılarında	  müfredat	  ayrıntılandırılarak	  son	  hali	  verilmiştir.	  

	  

c. Asistanlık	  Süreci	  

i. Müfredat	  Haritası	  ve	  Asistanlık	  Süresi:	  Belirtilen	  tüm	  aktiviteler	  eğitimin	  üç	  yılına	  yayılmış	  olarak	  gerçekleştirilmesi	  

öngörülmektedir.	  	  

a. Program	  3	  yıl	  olarak	  belirlenmiştir	  
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b. Bu	  3	  yıllık	  eğitim	  klinik	  bilgi	  ve	  becerilerin	  geliştirilmesine,	  tez	  çalışmalarının	  gerçekleştirilmesine	  ve	  

sonuçlandırılmasına	  yönelik	  olmalıdır.	  

c. Bu	  süre	  içinde	  uzmanlık	  dalı	  ile	  ilgili	  yürütülmekte	  olan	  çalışmalara	  katılım	  sağlanmalıdır.	  

d. Tez	  konusu	  ilk	  yılın	  sonunda	  belirlenmelidir.	  

e. Eğitim	  sırasında	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  etkinlik	  dosyası	  (karne)	  doldurulmalıdır.	  	  

f. Altı	  aylık	  aralarla	  genel	  değerlendirme	  formu	  düzenlenmelidir.	  

g. Üç	  yıllık	  eğitim	  süresince	  yılda	  bir	  birim	  içinde	  bilgi-‐beceri-‐tutumun	  değerlendirildiği	  ara	  sınav	  yapılmalıdır.	  

h. Eğitim	  boyunca	  Ulusal	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  toplantılarına	  katılmak	  ve	  en	  az	  2	  sözel	  bildiri	  ya	  da	  poster	  

sunumunu	  belgelemek	  gereklidir.	  

i. Eğitim	  döneminde	  endokrinoloji	  ile	  ilgili	  en	  az	  bir	  yayının	  (ulusal	  veya	  uluslararası)	  yayına	  kabul	  edilmiş	  veya	  

yayınlanmış	  olduğunun	  belgelenmesi	  gereklidir	  (İlk	  3	  isimden	  biri	  olmak	  koşulu	  ile)	  

ii. Kariyer	  Olasılıkları	  

1. Yan	  dal	  öğrencisi	  ilgi	  duyduğu	  alanlarda	  kendini	  geliştirmek	  üzere	  yurt	  içi	  ve	  yurt	  dışındaki	  diğer	  merkezlerde	  kısa	  

süreli	  çalışmalar	  için	  teşvik	  edilir	  ve	  bu	  konuda	  olanak	  sağlanır.	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

a. Portföy	  başlığı	  altında	  görülmesi	  gereken	  olgu	  sayıları	  ile	  birlikte	  verilmiştir.	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

a. Çekirdek	  müfredat	  dışında	  kalan	  Jinekomasti,	  mikropenis,	  kriptorşidizm,	  	  jinekolojik	  	  endokrinoloji	  	  gibi	  konular	  da	  pediatrik	  

endokrinoloji	  alanına	  girer.	  
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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

a. Yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  temel	  bilimler	  ve	  klinik	  patolojileri	  entegre	  ederek	  didaktik	  ve	  uygulamalı	  eğitim	  programları	  

çerçevesinde	  eğitimini	  tamamlar.	  	  Poliklinik	  ve	  klinikte	  hasta	  başı	  tartışmalarına	  aktif	  olarak	  katılır.	  Bu	  amaçla	  kurum	  içi	  eğitim	  

programlarının	  yanı	  sıra	  ulusal	  ve	  uluslararası	  pediatrik	  endokrinoloji	  ve	  diabet	  kongrelerine	  katılması	  gerekir.	  

	  

6. STANDARTLAR	  

	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  

i. Merkezlerde	  en	  az	  2	  eğitici	  bulunmalıdır.	  Bunlardan	  biri	  	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  Eğitiminin	  Koordinatörüdür.	  Bu	  pozisyon	  

için	  	  10	  yıldır	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  alanında	  aktif	  faaliyet	  göstermesi	  ve	  süre	  gözetilmeksizin	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  yan	  

dal	  ihtisasının	  alınmış	  olması	  gerekmektedir.	  Merkezdeki	  ikinci	  Pediatrik	  Endokrin	  uzmanının	  ise	  5	  yıldır	  Pediatrik	  

Endokrinoloji	  alanında	  aktif	  faaliyet	  göstermekte	  olması	  ve	  süre	  gözetilmeksizin	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  yan	  dal	  ihtisasını	  

almış	  olması	  gereklidir.	  	  	  

	  

b. Fiziki	  Özellikleri	  

i. Eğitim	  merkezi	  tek	  bir	  kurum	  veya	  birbiri	  ile	  ilişkili	  kurumlardan	  oluşmuş	  olabilir	  

ii. Eğitim	   merkezi	   endokrinolojinin	   tüm	   alanlarında	   acil	   bakım	   ve	   tedavi	   eğitimi	   de	   dahil	   olmak	   üzere	   gerekli	   deneyimi	  

sağlayabilecek	  özelliklere	  sahip	  olmalıdır.	  

iii. Eğitim	  merkezinin	  aşağıdaki	  koşulları	  gerçekleştirmesi	  gereklidir;	  
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1. Eğitim	  alacak	  kişinin	   “	  portföy”	  de	  minimumu	  belirtilmiş	  olan	  aktiviteleri	   yapabilmesi	   için	  merkezin	  yeterli	   klinik	  

aktiviteye	  sahip	  olması	  (yeterli	  olmadığı	  alanda	  daha	  önceden	  belirlenmiş	  bir	  merkezle	  işbirliği	  yapılarak	  rotasyon	  

ile	  bu	  eksiklik	  giderilmelidir)	  gereklidir	  

2. Klinikte	  uygulanabilecek	  tüm	  endokrin	  testlerin	  gerçekleştirilebileceği	  donanımlara	  sahip	  olmalıdır	  

3. Hormon	  laboratuvarları	  Ulusal/Uluslararası	  kontrol	  sistemi	  içinde	  olmalıdır	  

4. Nükleer	  Tıp,	  Radyoloji,	   Pediatrik	  Cerrahi,	  Üroloji,	  Hormon	  Laboratuvarı,	  Çocuk	  Ruh	   Sağlığı,	   Erişkin	  Endokrinoloji,	  

Kadın	   Doğum	   bölümü	   gibi	   endokrin	   ile	   ilişkili	   merkezlere	   kolay	   erişilebilir	   ve	   birlikte	   çalışılabilir	   pozisyonda	  

olmalıdır	  

iv. Cinsiyet	   belirlenmesi	   ile	   ilgili	   kararların	   alınabilmesi	   için	   Pediatrik	   Cerrahi/Üroloji,	   Psikiyatri,	   Genetik,	   Pediatrik	  

Endokrinoloji,	   Kadın	   Doğum	   bölümlerinin	   katılımı	   ile	   gerçekleşen	   etik	   kurul	   oluşturulmalı	   ya	   da	   afiliye	   merkezlerin	  

kullanılması	  sağlanmalıdır.	  

v. Yerel	  ve	  ulusal	  eğitim	  toplantılarına	  katılım	  gerçekleştirilmelidir.	  	  

vi. Hemşire,	  sosyal	  hizmet	  uzmanı,	  diyetisyen,	  psikolog	  gibi	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  ve	  Diyabet	  alanında	  klinik	  bilgi	  ve	  beceriye	  

sahip	  yardımcı	  sağlık	  personeline	  kolay	  erişilebilir	  ve	  birlikte	  çalışılabilir	  durumda	  olunmalıdır.	  

vii. Merkezin	  bağlı	  bulunduğu	  kuruluşun	  acil	  hastalara	  hizmet	  verebilecek	  bir	  acil	  ünitesinin	  olması	  ve	  yoğun	  bakım	  hizmeti	  

verme	  koşullarının	  sağlanması	  gereklidir.	  

viii. Endokrinoloji	   ve	   Diyabet	   ile	   ilgili	   güncel	   temel	   kaynak	   kitaplara,	   elektronik	   veya	   yazı	   formatında	   güncel	   referans	  

kaynaklarına	  kolay	  ulaşılabilir	  olunmalıdır.	  

c. Portföy	  

i. Konjenital	  hipotiroidinin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   20	  olgu	  

ii. Akkiz	  Hipotiroidinin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   	   20	  olgu	  

iii. Hipertiroidinin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	  	   	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  
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iv. Diffuz	  guatrın	  ayırıcı	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   	   50	  olgu	  

v. Nodüler	  guatrın	  ayırıcı	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	  	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  

vi. Tiroid	  kanserlerinin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   	   2	  olgu	  

vii. Erken	  puberte	  ve	  varyantları	  	   	   	   	   	   	   	   	   100	  olgu	  

viii. Geç	  puberte	  ve	  hipogonadizmin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   50	  olgu	  

ix. Hirsutizm	  ve	  polikistik	  over	  sendromunun	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   20	  olgu	  

x. Boy	  Kısalığına	  Tanı	  ve	  Yaklaşım	   	   	   	   	   	   	   	   100	  olgu	  

xi. Uzun	  Boy	  -‐	  Tanı	  ve	  Yaklaşım	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xii. Büyüme	  Hormonu	  Eksikliğinin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   15	  olgu	  

xiii. Çoklu	  hipofiz	  hormon	  eksikliği	   	   	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xiv. Diyabet	  Insipitin	  ayırıcı	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xv. Hipotalamo-‐Hipofizer	  Tümörlere	  yaklaşım	   	   	   	   	   	   	   2	  olgu	  

xvi. Adrenal	  yetersizliğin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	  (iyatrojenik	  dahil)	   	   	   	   10	  olgu	  

xvii. Konjenital	  Adrenal	  Hiperplazi	  (KAH)	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xviii. Cushing	  (iyatrojenik	  dahil)tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xix. 46,XY	  Cinsel	  Farklılaşma	  Problemlerinin	  tanı	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xx. 46,XX	  Cinsel	  Farklılaşma	  Problemlerinin	  tanı	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xxi. Seks	  kromozom	  cinsel	  farklılaşma	  bozuklukları	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xxii. Osteoporoz	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xxiii. Osteogenezis	  İmperfektanın	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xxiv. Nutrisyonel,	  D	  vitamine	  bağımlı	  ve	  Hipofosfatemik	  Raşitizmin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   5	  olgu	  

xxv. Paratiroid	  Hastalıklarının	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  
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xxvi. Hipokalseminin	  ayırıcı	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	  	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xxvii. Hipomagnezemi	  tanı	  ve	  tedavisi	   	   	   	   	   	   	   	   3	  olgu	  

xxviii. Poliüri	  ve	  Polidipsi	  Ayırıcı	  Tanısı	   	   	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xxix. Hiponatremi	  ile	  Giden	  Bozuklukların	  ayırıcı	  tanı	  ve	  tedavisi	  	   	   	   	   10	  olgu	  

xxx. Hipernatremi	  ile	  Giden	  Bozuklukların	  ayırıcı	  tanı	  ve	  tedavisi	   	   	   	   5	  olgu	  

xxxi. Uygunsuz	  ADH	  ve	  Serebral	  Tuz	  Yitiminin	  tanı	  ve	  tedavisi	   	   	   	   	   2	  olgu	  

xxxii. Hipogliseminin	  Ayırıcı	  Tanısı	  ve	  Acil	  Tedavisi	  	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xxxiii. Hiperinsülinemik	  Hipogliseminin	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   2	  olgu	  

xxxiv. Tip	  I	  Diyabetes	  Mellitus	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	   	   	   50	  olgu	  

xxxv. Diyabetik	  Ketoasidoz	  Tanısı	  ve	  yönetimi	   	   	   	   	   	   	   10	  olgu	  

xxxvi. Sekonder	  Diyabetin	  tanı	  ve	  tedavisi	   	   	   	   	   	   	   	   5	  olgu	  

xxxvii. Metabolik	  Sendrom	  ve	  Tip	  2	  Diyabet	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi	  	   	   	   	   10	  olgu	  

xxxviii. Diyabetli	  Hastaların	  Perioperatif	  Yönetimi	   	   	   	   	   	   	   3	  olgu	  

xxxix. Obezitenin	  ayırıcı	  tanı,	  tedavi	  ve	  izlemi,	  Komplikasyonlarının	  yönetimi	   	   	   100	  olgu	  

xl. Endokrin	  Hipertansiyonda	  Ayırıcı	  Tanı	  ve	  Tedavi	   	   	   	   	   	   2	  olgu	  

xli. Poliglandüler	  Endokrinopati	  -‐Ayırıcı	  Tanı	  ve	  Tedavi	   	   	   	   	   	   3	  olgu	  

xlii. Endokrin	  Özellikleri	  Olan	  Sendromlar	  -‐	  Ayırıcı	  Tanı	   	   	   	   	   	   5	  	  olgu	  
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7.ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  

d. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  

1. Yeterlilik	  kurulu	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  Yan	  dal	  Eğitim	  yetkilendirmesi	  olan	  merkezlerin	  temsilcilerinin	  katılımı	  ile	  

en	  az	  7	  kişiden	  oluşur.	  Adaylar	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  ve	  Diabet	  Derneği	  Genel	  Kurulunda	  belirlenir.	  Yeterlilik	  

kurulu	  çalışmaları	  dernek	  bütçesinden	  finanse	  edilir.	  Yeterlilik	  kurulu	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  ve	  Diabet	  Derneği	  ile	  

eşgüdüm	  içerisinde,	  özerk	  olarak	  çalışan.	  uzmanlık	  eğitimi	  programının	  geliştirilmesi	  ,	  uygulanması	  ve	  

değerlendirilmesi	  için	  standartlar	  belirleyen,	  yeterlilik	  sınavları	  aracılığı	  ile	  yeterlilik	  belgelendirilmesi	  yapan	  bir	  

kuruluştur.	  	  Bu	  kurulun	  görevleri;	  

a. Pediatrik	  Endokrinoloji	  ve	  Diyabet	  uzmanlık	  eğitiminin	  ulusal	  standartlarını	  oluşturmak	  ve	  geliştirmek	  

b. Kuramsal	  eğitim	  için	  çekirdek	  müfredat	  ve	  uygulamalı	  eğitim	  için	  en	  az	  yapılması	  beklenenlerin	  hazırlanışını	  

sağlamak,	  

c. Asistan	  karnesi	  gibi	  eğitsel	  araçların	  oluşturulmasını	  sağlamak.	  

d. Gönüllü	  olan	  eğitim	  merkezlerinin	  alt	  yapı	  yeterliliğini,	  eğitim	  ortamının	  uygunluğunu,	  öngörülen	  teorik	  ve	  

pratik	  eğitim	  programının	  uygulanıp	  uygulanmadığını,	  araştırma	  olanaklarını	  denetlemek	  ve	  eş-‐

yetkilendirmek,	  

e. İsteğe	  bağlı	  olarak	  gerçekleştirilecek	  olan	  yeterlilik	  (BOARD)	  sınavını	  düzenlemek	  (Uzman	  hekimleri	  mesleki	  

bilgi	  ve	  uygulamalar	  açısından	  yeterliliklerini	  sınamak)	  

f. Eğiticileri	  ve	  uzmanlık	  öğrencilerini	  sürekli	  mesleksel	  gelişim	  programlarına	  katılım	  için	  özendirmek,	  

g. Uzmanlık	  eğitiminde	  oluşturulan	  ulusal	  “yeterlilik	  belgelendirmesi”	  ve	  “eş-‐yetkilendirme”	  standartlarının	  

uluslararası	  standartlara	  uygunluğunu	  sağlamak,	  
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ii. Karne	  

a. Eğitim	  sırasında	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  etkinlik	  dosyası	  (karne)	  doldurulmalıdır.	  	  

PEDİATRİK	  ENDOKRİNOLOJİ	  UZMANLIK	  ÖĞRENCİSİ	  KARNESİ	  (PEDUK)	  

	  

Pediatrik	  Endokrinoloji	  /Oksoloji	  ve	  Diyabet	  akreditasyon	  grubu	  tarafından	  hazırlanan	  yandal	  uzmanı	  karnesi	  örneği.	  

Prof.	  Dr.	  Gönül	  Öçal	  

Prof.Dr.	  Feyza	  Darendeliler	  	  

Prof.	  Dr.	  Merih	  Berberoğlu	  

Prof.	  Dr.	  Rüveyde	  Bundak	  

Prof.	  Dr.	  Mustafa	  Kendirci	  

Prof.	  Dr.	  Nurgün	  Kandemir	  

Prof.	  Dr.	  Şükran	  Darcan	  

Prof.	  Dr.	  Aysun	  Bideci	  
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Asistan	  Karnesi	  (AK)	  tanımı	  

	  

Yan	  Dal	  uzman	  adayının,	  eğitim	  boyunca	  gerçekleştirmesi	  gereken	  tüm	  bilimsel	  etkinlikleri	  içeren	  belgedir.	  

Yan	   dal	   uzmanlık	   eğitimi	   yapmaya	  hak	  kazanan	   tüm	  adaylar	  bu	  karneyi	  doldurmakla	  mükelleftirler.	  Karne	   resmi	   çalışma	  saatleri	   içinde	   (08-‐17	  

arasında)	   eğitim	   sorumlularınca	   onaylanır.	   Bilimsel	   etkinliklerin	   mümkün	   olduğunca	   günü	   gününe	   kaydedilmesine	   özen	   gösterilir.	   Bilimdalı	  

başkanı	  veya	  görevlendirdiği	  öğretim	  üyesi	  (üyeleri)	  yılda	  en	  az	  üç	  kez	  bu	  kayıtları	  kontrol	  ederler.	  	  

Eğitim	  Kapsamı	  

Eğitim	  programı	  uzman	  pediatrik	  endokrinoloğun	  	  çocuk	  sağlığını	  koruma	  ve	  geliştirmesini,	  kapsamlı	  bir	  hasta	  bakımını	  ve	  tedavisini	  yapabilecek	  

düzeyde	  bilgi,	  beceri	  ve	  davranış	  kazanmasını	  amaçlar.	  Bilgiye	  ulaşmada	  yazılı	  kaynakların	  yanında	  medline,	  internet,	  bilgisayar	  disket	  ve	  diğer	  

eğitim	  kaynaklarının	  etkin	  kullanımı	  hedeflenmektedir..	  Beceriler	  konusunda,	  entellektüel,	   iletişimsel	  ve	  pratik	  beceriler	  kazandırılmaya	  önem	  

verilir.	   Entellektüel	  becerilerden	  olan	   ve	  bulguları	   hatırlama,	  bulguları	   öncelikleri	   gözönünde	   tutarak	   sıralama,	  pratik	   ve	  ekonomik	  özellikleri	  

gözönünde	  tutarak	  değerlendirme	  yetileri	  kazandırılmaya	  çalışılır..	  Sonuçta	  asistan	  davranış	  ve	  tutumu	  ile	  hastaya	  bütünsel	  olarak	  yaklaşmayı	  

öğrenecektir.Eğitim	   	   hamilelik	   öncesinden,	   adolesan	   dönemin	   sonuna	   dek	   kalıtımsal	   özellikler	   ile	   insan	   büyüme	   ve	   olgunlaşmasının	   sağlıklı	  

sürecinin	   bilinmesini	   ve	   pediyatrik	   endokrinolojinin	   önleyici	   (primer),	   ve	   tedavi	   edici	   (sekonder)	   dallarını	   kapsamalıdır..	   Basit	   hastalıklardan,	  

yoğun	  bakım	  gerektiren	  ve	  yaşamı	  tehdit	  eden	  hastalıklara	  kadar	  geniş	  bir	  spektrumda	  hastalıkların	  ve	  psikososyal	  bozuklukların	  tanınması	  ve	  

tedavisinin	  öğretilmesini	  amaçlar.	  Asistanların	  bu	  deneyimlerini	  kazanabilmeleri	  için	  yenidoğan	  adolesan	  dönemin	  sonuna	  kadar	  geniş	  bir	  hasta	  

serisi	   ile	  karşılaşmaları	  zorunludur.	  Eğitim	  tecrübesinin	  yanısıra	  eğitim	  programı,	  asistanların	  bazı	  girişimsel	   işlevleri	  öğrenmesini	  ve	  kolaylıkla	  

uygulayabilecek	  düzeye	  gelmesini	  amaçlar.	  Burada	  genel	  yaklaşım	  bütünseldir.	  Çocuk,	  aile	  ve	   toplum	  bir	  bütünlük	   içinde	  ele	  alınır	  ve	  sosyal,	  

ekonomik	  sorun	  ve	  özelliklere	  duyarlı	  ve	  anlayışlı	  davranma	  amaçlanır.	  
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YANDAL	  UZMANI	  KARNESİ	  

BÖLÜM	  I	  	  

Kişisel	  Bilgiler	   	  

Adı	   	   	   	   	  

Soyadı	   	   	   	  

Doğum	  Yeri	   	   	   	  

Doğum	  Tarihi	   	   	  

Medeni	  Hali	   	   	  

Askerlik	  Durumu	   	   	  

Uyruğu	   	   	   	  

Yandal	  Uzmanlık	  Eğitimine	  Başlama	  Tarihi	   	   	  

Bildiği	  yabancı	  diller	   	   	  

Yabancı	  dil	  düzeyini	  gösterir	  sınav	  sonuçları	  (KPDS,	  

TOEFL	  	  

	  

Mezun	  olduğu	  Tıp	  fakültesi	   	   	   	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Endokrinolojisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 14/40 15/68



	  

15	  

15	  

Başlangıç	  ve	  mezuniyet	  tarihleri	   	   	  

Mezuniyet	  derecesi	   	   	   	   	   	  

Aldığı	  ödüller,	  burslar	   	  

Katıldığı	  projeler,	  yayınlar	   	   	  

Katıldığı	  yurtiçi	  ve	  yurtdışı	  eğitim	  programları	   	   	  

Çalıştığı	  kurumlar	  ve	  katıldığı	  eğitim	  faaliyetleri	   	  

Pediatri	  Eğitimini	  Yaptığı	  Kurum	   	  

Pediatri	  Eğitiminin	  başlangıç	  ve	  bitiş	  tarihleri	   	  

	  İletişim	  Adresi	  

Posta	  adresi	   	  :	  

e-‐posta	  adresi:	  	  

Telefon	   	  :	  

Ev	  telefonu	  	   	  :	  

Cep	  telefonu	  :	  
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BÖLÜM	  II	  

	  

Rotasyonlar	  

	  

Rotasyonun	  yapıldığı	  yer	   Süresi	   Onaylanan	  	  

öğretim	  üyesi	  

	  

Erişkin	  endokrinoloji	   1	  ay	   	  

Endokrin	  laboratuarı	   1	  ay	   	  
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UZMANLIK	  ÖĞRENCİSİ	  

DEĞERLENDİRME	  FORMU	  (	  6ayda	  bir)	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   PUAN	  	  

	   	   	   	   	   	   5	   4	   3	   2	   1	   By	  

Hasta	  ve	  hasta	  yakınları	  ile	  ilişkileri	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Öğretim	  üye	  ve	  uzmanları	  ile	  ilişkileri	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Uzm.öğrencisi	  arkadaşları	  ile	  ilişkileri	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Diğer	  tıbbi	  personel	  ile	  ilişkileri	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Tıbbi	  bilgisi	   	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Öğrenme	  ve	  araştırma	  merakı	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Çalışma	  saatlerine	  uyumu	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  
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Ekip	  çalışmasına	  uyum	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Danışma	  becerisi	  	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Sorumluluk	  duygusu	  	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Tek	  başına	  karar	  verebilme	  yeteneği	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Öykü	  alabilme	  	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Fizik	  muayene	  yeteneği	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Öykü	  ve	  muayene	  bulgularını	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Düzenli	  kaydetme	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Vizitte	  sunabilme	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

İzleme	  	  	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Çalışma	  arkadaşları	  ile	  paylaşma	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Etik	  açıdan	  değerlendirme	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Epikriz/rapor	  yazabilme	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   5	   4	   3	   2	   1	   By	  
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Probleme	  yönelik	  yaklaşım	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Problemleri	  tanıma	  ve	  önemine	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

göre	  sıralayabilme	  ve	  kaydetme	  	  

Ön	  tanıya	  /	  tanılara	  varabilme	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Laboratuar	  verilerini	  bilinçli	  bir	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

sırada	  isteme	  ve	  değerlendirme	  	  

Bilgiye	  ulaşma	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Tedavi	  planlama	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Tedavinin	  yararını	  değerlendirme	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

ve	  izleme	  	  

Gerektiğinde	  danışma	  ve	  fikir	  alma	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Aileyi	  bilgilendirme	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Sürekli	  tıp	  eğitiminin	  önemini	  kavrama	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Sağlık	  sistemini	  kavrama	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Hasta	  bakım	  ve	  tedavi	  masraflarını	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

değerlendirme	  	  
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20	  

Çocuk	  ve	  aileye	  bütünsel	  yaklaşım	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Değişikliklere	  uyum	  	   	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

	   (5:	  Çok	  iyi,	  4:	  İyi,	  3:	  iyi-‐orta,	  2:	  Orta,	  1:	  Yetersiz,	  By:	  Bilgim	  yok)	  	  

Aldığı	  teorik	  temel	  dersler:	  

	  

Pratik	  Uygulamalar	  (6	  ayda	  bir	  doldurulacaktır*)	  

Uygulama	  
Adet	   Tarih	   Onaylayan	  öğretim	  üyesi	  

	  Antropometrik	  ölçümler	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tartı	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boy	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baş	  çevresi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boy	  SDS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hedef	  	  Boy	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hedef	  Boy	  SDS	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boyun	  Genetiğe	  uyumu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kulaç	  	  ölçümü	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Üst	  Segment	  /	  Alt	  Segment	  	  oranı	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vücut	  Kitle	  İndeksi	  (	  VKİ	  )	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VKİ	  	  Persantili	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VKİ	  SDS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kemik	  yaşı	  tayini	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Persantil	  eğrilerine	  işaretleme	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiroid	  muayenesi	  ve	  guvatr	  derecelendirme	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Puberte	  muayenesi	  	  ve	  evrelendirme	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Genital	  muayene	  ve	  	  virilizasyonu	  	  	  	  	  	  

derecelendirme	  	  

	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Penis	  boyu	  ölçümü	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  Hirsutizim	  skorlama	   	   	   	  

	  	  	  	  	  Kapiller	  kan	  şekeri	  ölçümü	   	   	   	  

	  	  	  	  	  İnsülin	  enjeksiyonu	  yapma	   	   	   	  

	  	  	  	  	  İnsülin	  direnci	  indekslerini	  hesaplama	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  Karbonhidrat	  Sayımı	   	   	   	  
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	  	  	  	  	  Glukometre	  kullanımı	   	   	   	  

	  	  	  	  	  Büyüme	  hormonu	  uyarı	  testleri	   	   	   	  

	  	  	  	  	  IGF-‐I	  generasyon	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  TRH	  uyarı	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  GnRH	  uyarı	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  HCG	  uyarı	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Susuzluk	  testi	  	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  dDAVP	  	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  OGTT	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  OGTT	  ‘	  ye	  BH	  yanıtı	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Glukagon	  testi	  	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  İVGTT’	  ne	  insülin	  yanıtı	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ACTH	  uyarı	  testi	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Deksametazon	  süpresyon	  testi	   	   	   	  
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İZLENEN	  	  AYAKTAN/	  YATAN	  HASTA	  

(Prot.	  No.lar	  ayrı	  bir	  evrakta	  kaydedilecek	  ve	  saklanacak)	  	  

	  

Tanı	   Ayaktan	  izlenen	  hasta	  

sayısı	  

Yatarak	  izlenen	  

hasta	  sayısı	  

	  

Öğr.Üyesi/İmza	  

TİROİD	  HASTALIKLARI	  

Tiroid	  fonksiyon	  testlerini	  

yorumlama	  
	   	   	  

Hipotiroidi	  	  
Doğuştan	   	   	   	  

Edinsel	   	   	   	  

Konjenital	  hipotiroidi	  tarama	  	  

sonuçlarını	  yorumlama	  

	   	   	  

Guvatr	  	   Diffüz	   	   	   	  

Nodüler	  	   	   	   	  
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Tiroid	  Ca	   	   	   	  
US	  

YORUMLAMA	  

	   	   	  

Hipertiroidi	   	   	   	  

PÜBERTAL	  SORUNLAR	  

Erken	  puberte	   	   	   	  

Geçikmiş	  Puberte	  ve	  

Hipogonadizm	  	  

	   	   	  

Jinekomasti	  	   	   	   	  

Hirsütizm	  ve	  PKOS	   	   	   	  

Pelvik	  US	  	  yorumlama	   	   	   	  

Testis	  US	  yorumlama	   	   	   	  

Kraniyal	  görüntülemelerin	  	  

yorumlanması	  

	   	   	  

BÜYÜME	  BOZUKLUKLARI	  
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Boy	  Kısalığına	  Tanı	  	  

ve	  Yaklaşım	  

	   	   	  

Boy	  kısalığının	  tedavi	  ve	  izlemi	   	   	   	  

İskelet	  displazilerine	  	  

yaklaşım	  ve	  ayırıcı	  tanı	  

	   	   	  

Turner	  sendromu	   	   	   	  

Uzun	  boy	  tanı	  ,yaklaşım	   	   	   	  

NÖRÖENDOKRİN	  HASTALIKLAR	  

BH	  

EKSİKLİĞİ	  

izole	   	   	   	  

çoğul	   	   	   	  

	  Santral	  Diabetes	  İnsipitus	   	   	   	  

Kraniofarenjioma	  	   	   	   	  

Ön	  ve	  arka	  hipofiz	  	  

fonksiyon	  testlerinin	  

yorumu	  

	   	   	  

Kraniyal	  görüntülemelerin	  	  

yorumlanması	  
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ADRENAL	  HASTALIKLAR	  

Adrenal	  yetersizlik	  

(	  iatrojenik	  dahil	  )	  

	   	   	  

Cushing	  (	  iatrojenik	  dahil	  )	   	   	   	  

Kongenital	  adrenal	  	  

hiperplazi	  

	   	   	  

KAH	  ‘	  da	  genetik	  danışma	   	   	   	  

Sürrenal	  hastalıklarda	  	  

Perioperatif	  yaklaşım	  

	   	   	  

CİNSEL	  FARKLILAŞMA	  SORUNLARI	  

46,XY	  Cinsel	  farklılaşma	  Prob.(	  

EYH)	  
	   	   	  

46XX	  Cinsel	  farklılaşma	  Prob(	  

DYH)	  
	   	   	  

Seks	  Kromozom	  

CFP	  	  

	   	   	  

Kriptorşitizm	  	   	   	   	  
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Mikropenis	  	   	   	   	  

Pelvis	  ve	  gonad	  US	  	  

yorumlama	  

	   	   	  

Ailenin	  ve	  yaşı	  uygunsa	  

çocuğun	  bilgilendirilmesi	  	  

	   	   	  

KALSİYUM	  METABOLİZMA	  BOZUKLUKLARI	  VE	  METABOLİK	  	  

KEMİK	  HASTALIKLARI	  
Osteoporoz	   	   	   	  

Osteogenezis	  İmperfekta	   	   	   	  

Raşitizm	  	   	   	   	  

Hipokalsemi	   	   	   	  

Hiperkalsemi	  	   	   	   	  

KMY	  	  Yorumu	   	   	   	  

SIVI	  VE	  ELEKTROLİT	  BOZUKLUKLARI	  
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Poliuri	  /	  Polidipsi	  	  

Ayırıcı	  Tanı	  

	   	   	  

Kraniyal	  cerrahide	  perioperatif	  

Sıvı	  –elektrolit	  bozukları	  
	   	   	  

HİPOGLİSEMİ	  

Tanı	  ve	  acil	  tedavi	   	   	   	  

Hiperinsülinemik	  hipoglisemi	   	   	   	  

DİABETES	  MELLİTUS	  

Tip1	  	  

DM	  

DKA	  tanı	  /tedavi	   	   	   	  

Tedaviyi	  	  planlama	  

,metabolik	  denetim	  
	   	   	  

Diyabet	  eğitimi	   	   	   	  

	   Multidisipliner	  

uzun	  süreli	  izlem	  
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Sekonder	  Diabet	   	   	   	  

Tip	  2	  DM	   	   	   	  

Diyabette	  perioperatif	  	  

izlem	  

	   	   	  

	  

YEME	  BOZUKLUKLARI	  VE	  

OBEZİTE	  
	   	   	  

ENDOKRİN	  HİERTANSİYONDA	  

AYIRICI	  TANI	  

	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Endokrinolojisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 29/40 30/68



	  

30	  

30	  

DERGİ,	  SEMİNER,	  VAKA	  TOPLANTILARI	  

	  

Tarih	  
Sunduğu	  Makale	  veya	  Seminer	  Konusu	  

Öğretim	  Üyesi/İmza	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Endokrinolojisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 30/40 31/68



	  

31	  

31	  
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KATILDIĞI	  KONGRE	  KURS	  VE	  SEMPOZYUMLAR	  

(Katılım	  belgesi	  sunulacak)	  

	  

Toplantının	  adı,	  

yeri	  ve	  tarihi	  

Bildirili	  katılım	  
Bildirisiz	  katılım	  

Sunulan	  bildiri	  	  
Kaçıncı	  isim	  

Sözel/Poster	  
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YAYINLARI	  

(Yayın	  fotokopisi	  sunulacak)	  	  
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Dergi	   Başlık	  ve	  yazarlar	  
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UZMANLIK	  TEZİ	   	  

Tez	  konusu	  	   	   	   :	  	  

	  

	   Tez	  Danışmanı	  	   	   :	  

	   Tez	  projesinin	  özeti	  	   :	  

TEZ	  İLE	  İLGİLİ	  DEĞERLENDİRME	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   5	   4	   3	   2	   1	   By	  

• Zamana	  uyum	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Kaynakları	  değerlendirme	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Değişikliklere	  uyum	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Tez	  danışmanı	  ile	  uyum	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• İstatistik	  bilgisi	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Çalışmayı	  planlayabilme	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Literatür	  tarama	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Kütüphane	  kullanımı	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  
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ONAY	  	  

Tez	  danışmanı	  	  	   :	  ........................................................................	  

İsim	   	   	   :	  ........................................................................	   İmza	  :	  ............	  

	  

	  

ARAŞTIRMA	  PROJESİ	  

Araştırma	  konusu	  	   	   	   :	  

Araştırma	  danışmanı	  	  	   :	  

Araştırma	  projesinin	  özeti	  	   :	  
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ARAŞTIRMA	  PROJESİ	  İLE	  İLGİLİ	  	  

DEĞERLENDİRME	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   5	   4	   3	   2	   1	   By	  

• Zamana	  uyum	  	   	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Kaynakları	  değerlendirme	  	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Değişikliklere	  uyum	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Danışmanı	  ile	  uyum	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• İstatistik	  bilgisi	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Çalışmayı	  planlayabilme	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Literatür	  tarama	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

• Kütüphane	  kullanımı	  	   	   	   �	   �	   �	   �	   �	   �	  

	  

	  

ONAY	  	  

Araştırma	  proje	  sorumlusu	  	  

İsim	  :	  .................................................................................	   İmza	  :	  ......................	  
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ÜYELİKLER	  

	  

e. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

a. Altı	  aylık	  aralarla	  genel	  değerlendirme	  formu	  düzenlenmelidir.	  

b. Üç	  yıllık	  eğitim	  süresince	  yılda	  bir	  birim	  içinde	  bilgi-‐beceri-‐tutumun	  değerlendirildiği	  ara	  sınav	  

yapılmalıdır.	  

c. Eğitim	  boyunca	  Ulusal	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  toplantılarına	  katılmak	  ve	  en	  az	  2	  sözel	  bildiri	  ya	  da	  poster	  

sunumunu	  belgelemek	  gereklidir.	  

d. Eğitim	  döneminde	  endokrinle	  ilgili	  en	  az	  bir	  yayının	  (ulusal	  veya	  uluslararası)	  yayına	  kabul	  edilmiş	  veya	  

yayınlanmış	  olduğunun	  belgelenmesi	  gereklidir	  (İlk	  3	  isimden	  biri	  olmak	  koşulu	  ile)	  
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8.ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  

f. Asistan	  Geribildirimleri	  

i. Altı	  ayda	  bir	  asistan	  geribildirimleri	  ile	  eğitim	  programının	  etkinliği	  ve	  verimliliği	  denetlenir.	  

g. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

i. “	  TÜRKİYE	  PEDİYATRİK	  ENDOKRİNOLOJİ	  EĞİTİM	  DANIŞMA	  ve	  YETERLİLİK	  KURULU	  “	  	  azami	  5	  yılda	  bir	  eğitim	  kurumlarının	  	  

standartlara	  uygunluğunu	  denetler	  ve	  eksiklerin	  tamamlanması	  için	  önerilerde	  bulunur.	  	  	   	   	  
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Tiroid Hastalıkları
Konjenital hipotiroidinin tanı, 
tedavi ve izlemi Kongenital hipotiroidiyi tanır Öykü alır.

Hipotiroidiye yol açabilecek çevresel, ailesel özellikler, prenatal ve postnal 
etmenler, kullanılan ilaçlar, hastalıkla ilgili semptomatolojiler, eşlik eden 
hastalıklar ile ilgili öyküyü derinleştirir.

Fizik muayene yapar.
Konjenital ve akkiz hipotiroidinin klinik bulgularını bilir. Guatr 
değerlendirmesini yapar ve derecelendirir.

Laboratuar testlerini yönetir.
Tanıya yönelik labratuvar tetkikleri (tiroid fonksiyon testlerini, gerekirse 
tiroid antikorları ve idrar iyot düzeylerini) ister ve yorumlar.

Görüntüleme tetkiklerini yönetir.

Tiroid ultrasonografisini ister ve bezin varlığını, boyutunu, 
lokalizasyonunu, nodül içerip içermediğini, nodül varsa özelliğini belirler. 
Kemik yaşı tayinini yapar.

Konjenital hipotiroidi tarama sonuçlarını yorumlar. Sağlık Bakanlığının tarama programı sınır değerlerini bilir, gerekeni yapar.

Ayırıcı tanı yapar.

Primer ve santral hipotiroidi ayırımını yapar. Primer 
hipotiroidinin disgenetik veya dishormonogenez sonucu 
oluşunu saptar. Konjenital hipotiroidinin kalıcı ya da 
geçici olabilme olasılığını değerlendirir.

Konjenital hipotiroidinin tedavisi 
yapar.

Konjenital hipotiroidinin tedavisini düzenler, 
reçetelendirir, raporlandırır
Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır
Gerekli konsültasyonları yapar.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal 
kontrolları gerçekleştirir
Epikriz düzenler

İzlemini yapar.
Kontrollarla tedaviye yanıtı ve komplikasyonları denetler. 
Hipotiroidinin geçici olup olmadığını belirler.

Etik kurallara uyar , ekip çalışması yapar, talimatlara uyar
Hasta ve yakınlarına bütündel yaklaşır.

Akkiz Hipotiroidinin tanı, 
tedavi ve izlemi Akkiz hipotiroidiyi tanır. Öykü alır.

Akkiz hipotiroidiye yol açan nedenler hakkında öyküyü derinleştirir.Tanıya 
yönelik semptomatoloji ile ilgili bilgileri sorgular. Aile öyküsünü belirler.

Fizik muayene yapar.
Akkiz hipotiroidinin klinik bulgularını tanır. Guatr muayenesini yapar ve 
değerlendirir.

Laboratuarı yönetir.
Tanıya yönelik hormonal tetkikleri ve tiroid antikorlarını ister ve sonuçları 
yorumlar, hipotiroidinin derecesini belirler.

Görüntülemeyi yönetir. Tanıya yönelik tiroid bezi görüntülemelerini ister ve yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.
Konjenital-akkiz; primer-sekonder hipotiroidi ayırıcı tanısını yapar. Kronik 
lenfositik tiroiditin diğer akkiz hipotiroidilerden ayırımını belirler.

Tedavi eder.
Tiroid replasman tedavisini planlar, reçetelendirir, rapor 
düzenler.
Aileyi hastalık ve tedavi hakkında bilgilendirir, onam alır 
ve epikriz düzenler.
Kronik izlemde gerekli kontrolları yapar.

İzlemini yapar. Kontrollarla tedaviye yanıtı ve komplikasyonları denetler.
Hipertiroidinin tanı, tedavi ve 
izlemi Hipertiroidiyi tanır. Öykü alır.

Tiroid bezinin hiperfoksiyonunun yol açabilen nedenler, klinik bulgular, 
kullanılan ilaçlar ve aile öyküsü bakımından öyküyü derinlerştirir.

Fizik muayene yapar. Hipertiroidinin klinik bulgularını tanır.
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Laboratuarı yönetir. Tanıya yönelik hormonal, immünolojik tetkikleri ister ve yorumlar.
Görüntülemeleri yönetir. Tiroide yönelik gerekli görüntülemeleri ister ve yorumlar.

Ayırcı tanı yapar.
Haşitoksikozis, Graves hastalığı, ilaca bağlı nedenler, santral hipertiroidi, 
toksik nodüller gibi hipertiroidi nedenlerinin ayırıcı tanısını yapar.

Tedavi eder.
Medikal, cerrahi ya da radyoaktif iyot tedavi seçimini 
yapar.
Öncelikle tercih edilen tıbbi tedaviyi düzenler, 
reçetelendirir, raporlandırır.
Cerrahi tedaviye karar verilen olguların preop. 
hazırlanmasını ve postop. izlenmesini üstlenir.
Ablatif iyot tedavisi endikasyonunu belirler, hastayı 
hazırlar ve izler.
Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir , onam alır, 
epikriz düzenler
Gerekli konsültasyonları yapar

İzlemini yapar.
Hastalığın ve uygulanan tadavilerin etkinliğini ve 
komplikasyonlarını yakından izler, aileyi bilgilendirir.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal 
kontrolları gerçekleştirir.

Tutum Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapar, talimatlara uyar .
İletişim becerileri geliştirir, insiyatif alır.

Diffuz guatrın ayırıcı tanı, 
tedavi ve izlemi Diffüz guatrı tanır. Öykü alır.

Diffüz guatrın oluşum nedenleri, klinik özellikleri, oluşma zamanı, 
oluşturduğu semptomatolojiler, ailesel ve çevresel özellikler hakkında 
öyküyü derinleştirir.

Fizik muayene yapar.

Guatırı belirler, derecelendirir, bezle ilgili özellikleri saptar. Hastanın 
somatik ve mental gelişimini yorumlar. Diğer sistemik bulguları 
ilişkilendirir.

Laboratuarı bulgularını yönetir.
Tiroid fonksiyon testlerini, tiroit antikorlarını, idrar iyot düzeyini isteyip 
yorumlar.

Görüntülemeyi yönetir.
Tioid bezine yönelik gerekli görüntülemeyi ister ve yorumlar. Gerek 
görürse kemik yaşı tayinini yapar.

Ayırıcı tanı yapar.
Nodüler-diffüz guatr ayırımını yapar. Ötiroid-hipotiroid-hipertiroid 
ayırımını yapar. Guatra neden olan hastalıkların ayırıcı tanısını yapar.

Tedavisini yapar. Tedavinin gerekmediği durumları beliriler ve hastayı yakın izlemde tutar.
Tiroid foksiyonunun durumuna göre tedaviyi düzenler, reçetelendirir, 
raporlandırır.
Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır, epikriz düzenler.
Gerekli konsültasyonları yapar, cerrahi gereksinim olup olmadığını 
değerlendirir.

İzlemini yapar.
Hastalığın ve uygulanan tadavilerin komplikasyonlarını yakından izler ve 
aileyi uyarır.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal kontrolları 
gerçekleştirir.
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Tutum
Hastanın izleminde çocuk ve aileye bütünsel yaklaşım yapar, hasta 
haklarına saygı gösterir.
Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapar, talimatlara uyar.
İletişim becerileri geliştirir, insiyatif alır. Aile ve hastaya etik ve bütünsel 
yaklaşır.
Kendini geliştirir, bilimsel etkinliklere katılır, literatür takip eder.

Nodüler guatrın ayırıcı tanı, 
tedavi ve izlemi Öykü alır.

Tiroid nodülüne yol açabilecek nedenler, klinik bulguların 
özellikleri ve süresi hakkında öyküyü derinleştirir. Daha 
önce tedavi uygulanıp uygulanmadığını sorgular. Aile 
özelliklerini denetler.

Fizik muayene yapar.

Nodüler guatrın klinik bulgularını tanır, sistemik 
bulgularla ve bölgesel lenf bezlerinin durumları ile 
ilişkilendirir.

Laboratuar bulgularını yönetir.
Tiroid fonksiyon testlerini, idrar iyot düzeyini, gerekirse 
tiroid tümör belirteçlerini isteyip yorumlar.
Klinik ve görüntüleme bulgularına göre gerekirse ince 
iğne aspirasyon ya da açık tiroid biyopsisi ister ve patoloji 
raporunu değerlendirir.

Görüntüleme yöntemlerini yönetir.
Gerekli görüntülemeleri ister ve yorumlar, malignite 
riskini belirleyen bulguları tanır.

Ayırıcı tanı yapar.

Klinik, laboratuar, görüntüleme ve patoloji sonuçlarına 
göre benign ve malign nodül ayırımını yapar. Tiroid 
nodülüne yol açan nedenlerin ayırıcı tanısını yapar.

Tedavisini yapar ve izler. Tedavi yöntemini belirler.
Klinik ve laboratuvar ve görüntüleme verilerine göre tedavisiz izlem, 
medikal tedavi, ya da cerahi /iyot ablasyon tedavi indikasyonunu belirler.
Karar verilmişse hormonal tedaviyi düzenler, reçetelendirir, raporlandırır.
Cerrahi indikasyon alan hastaları ameliyata hazırlar, periop. bakımını 
üstlenir.
Gerekli konsültasyonları yapar.

Hastayı izler.
Hastalığı, nodüldeki değişimleri, uygulanan tadavilerin komplikasyonlarını 
yakından izler ve aileyi uyarır.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal kontrolları 
gerçekleştirir.

Tutum İyi klinik uygulama yapar. Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır, epikriz düzenler.
Hastanın izleminde çocuk ve aileye bütünsel yaklaşım yapar, hasta 
haklarına saygı gösterir.
Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapar, talimatlara uyar.
İletişim becerileri geliştirir, insiyatif alır.
Kendini geliştirir, bilimsel etkinliklere katılır , literatür takip eder.

Tiroid kanserlerinin tanı, 
tedavi ve izlemi Öykü alır. Tiroid maligniteleri ile ilgili öyküyü derinleştirir.

Tiroid malignitelerine yol açacak risk faktörlerini, nodülün farkedilme 
zamanını, boyut değişimini, eşlik edebilecek bulguları, aile öyküsünü 
sorgular.

İnce iğne aspirasyon ya da açık biyopsi isteyip yorumlar
tiroid kanseini yayılımına göre evrelendirir
Ayırıcı tanı yapar
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Fizik muayene yapar.
Tiroid ve boyun muayenesinde tiroid kanseri ile ilişkili 
olan bulguları saptar. Tiroid kanserlerinin klinik bulgularını tanır.

Laboratuar bulgularını yönetir. Gerekli laboratuar tetkiklerini ister ve yorumlar.
Tanıya yönelik hormonal, immünolojik tetkikleri ister ve yorumlar. Tiroid 
kanserlerine yönelik tümör belirteçlerini ister ve yorumlar.

Gerekli görüntülemeleri yapar ve yorumlar.
Nodülün ultrasonografik ve sintigrafik özelliklerini malignite yönünden 
yorumlar.
Tümör yayılımını saptamaya yönelik tiroid dışı (akciğer filmi , kemik 
taraması) görüntülemeleri isteyip yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar. Nodüllerde benign malign ayırımını gerçekleştirir.

Klinik, laboratuar, görüntüleme ve patoloji sonuçlarına göre benign ve 
malign nodül ayırımını yapar. Tiroid nodülüne yol açan nedenlerin ayırıcı 
tanısını yapar.

Tedaviyi yönetir ve izler. Tedavi yöntemini belirler.
Multidisipliner bir yaklaşımla cerrahi ya da iyot ablasyon tedavisinin 
seçiminin yapılmasını sağlar.
Operasyon kararı alınan hastaları ameliyata hazırlar, periop. bakımını 
üstlenir, operasyon sonrası TSH supressif T4 tedavisini zamanlar ve 
sürdürür.
İyot ablasyonu kararı alınan hastaları tedaviye hazırlar , ablasyon sonrası 
TSH supressif T4 tedavisini zamanlar ve sürdürür.
Gerekli reçete ve rapor düzenler, epikriz yazar.
Gerekli durumlarda sevk yapar.
Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır.
Gerekli konsültasyonları yapar.

Tedavinin etkinliğini, hastalığın rekürrens ve yayılımını 
yakından izler.

Hastalığın ve uygulanan tadavilerin komplikasyonlarını yakından izler ve 
aileyi uyarır.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal kontrolları 
gerçekleştirir, rölaps yönünden hastayı yakından izler, gerektiğinde 
reoperasyon kararının alınmasını sağlar.

Tutum İyi klinik uygulama yapar. Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır, epikriz düzenler.
Hastanın izleminde çocuk ve aileye bütünsel yaklaşım yapar, hasta 
haklarına saygı gösterir.
Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapar, talimatlara uyar.
İletişim becerileri geliştirir, insiyatif alır.
Kendini geliştirir, bilimsel etkinliklere katılır , literatür takip eder.

Ergenlik ve Sorunları Erken puberte ve varyantları Erken puberte ve varyantlarını tanır. Öykü alır.

Erken puberte oluşturabilecek nedenler, puberte ile ilgili bulguların başlama 
yaşı ve sıralaması, somatik gelişimin özellikleri, birliktelik gösterebilecek 
sistemik bulgularla ilgili öyküyü derinleştirir. Ailesel özellikleri sorgular.

Fizik muayene yapar. Pubertal evrelemeyi yapar. Çocuğun yaşına göre yorumlar.
Somatik gelişimi antropometrik ölçümler ile denetler.
Erken puberte ile beraberlik gösterebilen klinik bulguları denetler.

Laboratuar ve görüntüleme bulgularını yönetir.

Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni ile ilgili bazal hormonal ölçümleri yapar 
ve yorumlar. Uyarı testlerinin (LHRH, ACTH) gerekliliğine karar verir, 
yapar ve yorumlar.
Sol el bilek grafisi ister, kemik yaşı tayini yapar.

45/68



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Endokrinolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  5/27

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Duruma göre tanıya yönelik görüntüleme tetkiklerini (pelvik USG, hipofiz 
MRG) ister, sonuçlarını yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.

Erken pubertal bulguların normal varyant özelliğini denetler. Santral-
periferik erken puberte ayırımını yapar. Gerçek erken pubertenin erkene 
kaymış puberte ile ayırımını yapar. Gerçek erken pubertede idyopatik, 
organik ayırımını yapar.

Tedavi eder.
Erken pubertenin etyolojisine göre (santral-periferik) 
tedaviyi yönlendirir.

Tedaviye başlama endikasyonlarını, doz düzenlemelerini, tedavide 
kullanılacak ilaç seçimini yapar, raporlar ve reçetelendirir.
Tedavi kesim planını yapar ve uygular.
Pubertenin etyolojik nedenine göre cerrahi girişim gerekiyorsa ilgili 
konsültasyonlarını yapar; hastayı preop ve postop izler.

İzlem yapar. Hastanın uyumunu ve tedavinin etkinliğini izler.
Belirli aralar ile klinik ve hormonal olarak tedavinin etkinliğini denetler. 
Buna göre düzenlemeler yapar.

Tutum İyi klinik uygulamaların gereğini yapar. Aileyi bilgilendirir, onam alabilir
Hastanın izleminde etik kurallara uygun davranılır ve hasta haklarına saygı 
gösterir.
Talimatlara uyar, ekip çalışması yapabilir, kendini geliştirir.
İnsiyatif alma, yönetim becerisi ve problemlere çözüm üretebilme becerisi 
kazanır.

Geç puberte ve 
hipogonadizmin tanı, tedavi 
ve izlemi

Gecikmiş puberte ve hipogonadizm 
tanısını koyar. Öykü alır.

Gecikmiş puberte ve hipogonadizmin nedenlerine, klinik bulgularına, aile 
özelliklerine ait öyküyü derinleştirir. Duraksamış puberte yönünden 
sorgulama yapar.

Fizik muayene yapar.

Puberte evrelendirmesi yapar. Mikropenis açısından değerlendirir, gonad 
yerleşimini değerlendirir. Genel fizik muayene ve antropometrik 
değerlendirme de hastalığa ait ipuçlarını yakalar.

Laboratuar ve görüntümeyi yönetir. İlişkli bazal hormon düzeylerini ister ve sonuçları yorumlar.
GnRH uyarı testinin gerekliliğine karar verir, yapar ve sonuçlarını 
yorumlar.
Gerektiğinde kromozom analizi ister ve sonucunu yorumlar.
Sol el bilek grafisi ister, kemik yaşı tayini yapar.
Tanıya yönelik görüntüleme tetkiklerini (pelvik USG, hipofiz MRG) ister, 
sonucunu yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.
Yapısal ve organik puberte gecikmesinin ayırımını yapar. Gecikmeye yol 
açan nedenlerin ayırıcı tanısını yapar.
Hipergonadotropik ve hipogonadotropik hipogonadizm ayırıcı tanısını 
yapar.

Tedavi eder ve izler. Gecikmiş puberte tedavisini yönetir ve izler.
Yapısal puberte gecikmesi pubertal indüksiyon endikasyonlarını belirler; 
gerekirse uygular.
Kalıcı hipogonadizm hormonal replasman tedavisini düzenler.
Hastalıkla ilgili rapor düzenler ve reçete yazar.
Hastayı tedavinin etkinliği, yeterliliği ve yan etkileri açısından takip eder.

Aileyi ve hastayı bilgilendirir onam alır
Tutum İyi klinik uygulamalara göre davranır. Aile ve çocuğa bütünsel yaklaşım yapabilir, iletişim becerilerini geliştirir.
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Hastanın izleminde etik kurallara uygun davranır ve hasta haklarına saygı 
gösterir.
Talimatlara uyar, ekip çalışması yapabilir, kendini geliştirir.
İnsiyatif alır, yönetim becerisi ve problemlere çözüm üretebilir.

Hirsutizm ve polikistik over 
sendromunun tanı, tedavi ve 
izlemi

Hirsutizmi tanır, polikistik over 
sendromunu değerlendirir. Öykü alır.

Hirsutizm ve polikistik over sendromu oluşmasına yol açan nedenlerle 
klinik bulgularıla, aile özelliği ile ilgili öyküyü derinleştirir.

Fizik muayene yapar.
Hiperandrojenizmin klinik bulgularını tanır, hirsutizmi derecelendrir, 
somatik gelişimdeki hızlanmayı ve obesite beraberliğini denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Tanıya yönelik bazal, gerekirse uyarılmış, hormonal tetkikleri ister ve 
yorumlar. Hiperinsülinzm ve glukoz intolerans birlikteliğini araştırır.
Tanıya yönelik gonadal ve sürrenal görüntüleme tetkiklerini ister ve 
yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar Over ve sürrenal kaynaklı hirsutizmi ayırt eder.

Tedavisini yapar ve izler
Hirsutizm ve polikistik over sendromunun tedavisini 
planlar ve uygular.

Hirsutizm ve polikistik over sendromunun tedavisini planlar, raporlar, 
reçelendirir ve epikriz düzenler
Obez hastalarda yaşam tarzı düzenlemesi ve beslenme programlamasını 
yapar.
Gerekli konsültasyonları yapar.
Aileyi hastalık ve tedavi yönünde bilgilendirir, onam alır.
Kronik izlemde belli aralıklarla klinik ve hormonal kontrolları 
gerçekleştirir.
Hastalığın ve uygulanan tadavilerin komplikasyonlarını yakından izler ve 
aileyi uyarır.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre yaklaşır.
Hastanın izleminde çocuk ve aileye bütünsel yaklaşım yapar, hasta 
haklarına saygı gösterir.
Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapar, talimatlara uyar.
İletişim becerileri geliştirir, insiyatif alır.
Kendini geliştir, bilimsel etkinliklere katılır, literatür takip eder.

Büyüme Bozuklukları
Boy Kısalığına Tanı ve 
Yaklaşım Öykü alır. Boy kısalığının etyolojisine yönelik öykü alır.

Boy kısalığına yol açabilecek fizyolojik ve patolojik nedenleri sorgular. 
Perinatal öykü alınır. Ailede kısa bireyler, yapısal boy kısalığı ve puberte 
gecikmesi gösteren olgular, kronik sistemik hastalıklar ve daha önce 
kullanılan ilaçlar ile ilgili

Fizik muayene yapar. Muayene bulgularına göre boy kısalığını tanmlar.

Boy ölçümü, vucüt ağırlığı, boyun standart sapması, persantil hesabı, 
genetik hedef boy hesabı, boyun genetik hedefe uyumu, yıllık uzama hızı, 
büyüme eğrilerinin çıkarılması, üst segment/ alt segment oranı gibi 
değerlendirmeleri yapar.
Sistemik muayenede boy kısalığına yol açacak nedenlerin klinik bulgularını 
belirler.

Laboratuar ve görüntülemeyi 
yönetir. Tanıya yönelik gerekli tetkikleri yapar.

Boy kısalığının ayırıcı tanı şemalarına göre gerekli laboratuar tetkiklerini 
ister ve sonuçlarını yorumlar.
Gerekirse tanıya yönelik bazal ve uyarılmış hormonal incelemeler 
yapılabilir.
Kemik yaşı tayini yapar.
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Gerekirse tanıya yönelik özgül görüntüleme yöntemlerine başvurur; 
sonuçları yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.
Boy kısalığının tiplerinin ve etyolojik nedenlerinin ayırıcı 
tanısını yapar. Boy kısalığını sınıflandırır.

Boy kısalığına neden olan idyopatik ve patolojik nedenlerin ayırıcı tanısını 
yapar.

Tedavi yapar. Tanıya yönelik tedavi uygular.
Tedavi endikasyonlarını ve uygulanacak tedavi yöntemini belirler, raporlar, 
reçelendirir ve uygular.
Nutrisyonel kısalıklarda beslenmeyi düzenler.
Sistemik hastalıklara yönelik gerekli konsültasyonları yapar ve tedavinin 
yönlenmesini sağlar.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre davranır.
Tanı ve tedaviyi hastaya ve/veya ebeveynlere anlatarak tedavinin beklenen 
sonuçları ve olası yan etkilerini açıklar.
Hastaneye yatışta hasta ve/veya ebeveyninden genel onam alır.
Bazı özellikli uyarı testleri ve tedavinin olumsuz sonuçlarını izah ederek 
gerkli durumlarda özel onam alır.

Uzun Boy - Tanı ve Yaklaşım Uzun boyun ayırıcı tanısını bilme

Klinefelter sendromu, Marfan sendromu, homosistinüri, 
Sotos sendromu, gigantizm ve 'aşırı büyüme' 
sendromlarının endokrin ve sistemik sorunlarını tanıma

En az 10 hastada uzun boyun ayırıcı tanısını yaparak gerekirse tedavi etme 
ve izleme
Konu ile ilgili olgu tartışmalarına katılma, literatüre ulaşma, okuma ve 
değerlendirebilme

Öykü alır. Uzun boya yönelik öykü alır.
Uzun boya sebep olan nedenlerle, bu hastalıklarla ilgili klinik bulgularla ve 
ailedeki uzun bireylerle ilgili öykü alır.

Fizik muayene yapar. Uzun boya yönelik gerekli fizik muayeneyi yapar.
Antropometrik olarak uzun boyu saptar ve vücut oranlarını belirler. Hedef 
ve öngörülen boyu hesaplar.
Klinefelter sendromu, Marfan sendromu, homosistinüri, Sotos sendromu, 
gigantizm ve 'aşırı büyüme' sendromlarının endokrin ve sistemik 
bulgularını belirler.

Laboratuar ve görüntülemeyi 
yönetir.

Uzun boya yönelik gerekli laboratuar ve görüntüleme 
yöntemlerinden yararlanır.

Uzun boya yönelik gerekli biyokimyasal, hormonal ve kromozomal 
tetkikleri ister ve yorumlar.
Kemik yaşını ister ve değerlendirir.
Gerek görürse hastalığa özgün görüntüleme yöntemlerine başvurur.

Ayırıcı tanı yapar. Patolojik uzun boyun özelliklerini bilir. Uzun boya yol açan nedenleri bir akış şeması içinde ayırt eder.

Tedavi eder ve izler. Uygun tedaviyi belirler ve uygular.
Tedavi endikasyonlarını koyar; buna yönelik uygun tedaviyi planlar; 
medikal tedavi uygulanacaksa raporlar, reçetelendirir. Epikriz düzenler.
Cerrahi endikasyon gerekiyorsa gerekli konsültasyonları yapar. Hastayı 
periop izler.
Hastayı belli aralıklı kontrollarla izler.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre yaklaşır.
Tanı ve tedaviyi hastaya ve/veya ebeveynlere anlatarak tedavinin beklenen 
sonuçları ve olası yan etkilerini açıklar.
Hastaneye yatışta hasta ve/veya ebeveyninden genel onam alır.
Hasta ve yakınlarına etik kurallara uyarak bütüncül yaklaşır.

Hipotalamo-Hipofizer 
Hastalıklar

Büyüme Hormonu 
Eksikliğinin tanı, tedavi ve 
izlemi

BÜYÜME HORMONU 
EKSİKLİĞİNİN TANISINI 
KOYAR ÖYKÜ ALIR

Boy kısalığı oluşturabilecek diğer nedenler ; Büyüme hormonu eksikliğine 
yol açabilecek konjenital ve akkiz patolojiler, kranial ışınlama ,doğum 
travmaları yönünde öyküyü derinleştirir, aile özelliklerini sorgular
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ANTROPOMETRİK DEĞERLENDİRME YAPAR

Boy ölçümü , vucüt ağırlığı ,boyun standart sapması , persantil hesabı , , 
genetik hedef boy hesabı, boyun genetik hedefe uyumu , yıllık uzama hızı, 
büyüme eğrilerinin çıkarılması , üst segment/ alt segment oranı gibi 
değerlendirmeleri yapar v
Patolojik boy kısalığının antropometrik özelliklerini bilir ,idyopatik 
kısalıkları ekarte eder

FİZİK MUAYYENE YAPAR

Boy kısalığına yol açan dismorfik sendromların, kronik sistemik 
hastalıkların, hipotiroidinin , iskelet displazilerinin klinik bulgularını bilir 
ve denetler
Büyüme hormonu eksikliği ya da direnci ile ilgili özel klinik bulguları bilir 
, denetler.

LABRATUVAR TESTLERİNİ YÖNETİR

Boy kısalığını ayırıcı tanısı bakımından tam kan sayımını,tam idrar 
muayyenesini , böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini, çölyak 
antikorları,nı tiroid fonksiyon testlerini ister ve yorumlar
Basal IGF1 ve IGFBP3 düzeylerini, 2 farmokolojik uyarıya maksimum 
büyüme hormonu yanıtını belirler ve yorumlar
Gerek görürse IGF1 jenerasyon testini yapar ve yorumlar
Gerek görürse diğer hipofiz hormon değerlerini ister ve yorumlar

GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR El- bilek grafisi ister ve kemik yaşını atlaslardan değerlendirir
Hipofiz, hipotalamus ,hipofiz sapı MRI görüntülemelerini ister ve 
raporlardaki önemli bulguları açıklar

AYIRICI TANI YAPAR

Büyüme hormonu eksikliğinin yapısal boy kısalığı ile, 
kalıtsal boy kısalığıyla , idyopatik kısalıkla, kronik 
sistemik hastalıklarla , iskelet displazileri ile , 
kromozomal bozukluklarla , dismorfik sendromlarla 
ayırıcı tanısını yapar

Büyüme hormonu eksikliğinin organik patolojiler sonucu oluşup 
oluşmadığına kesinlik kazandırır . Eksikliğin parsiyel ya da komplet ayrıca 
konjenital ya da akkiz oluşunu belirler

BÜYÜME HORMONU 
EKSİKLİĞİNİ TEDAVİ EDER

Büyüme hormonu tedavisini planlar , reçetelendirir , 
raporlar

Aileyi hastalık ve tedavi konusunda bilgilendirir , onam formu imzalatır , 
epikriz düzenler
Konjenital ya da akkiz Büyüme Hormonu Direnci tanısı koymuşsa IGF1 
tedavisini planlar , reçetelendirir , raporlar

İZLEMİNİ YAPAR

Kontrolarla tedaviye büyüme cevabını , tedavi ile ilgili 
komplikasyonları , tedavinin güvenlik indeksini ( IGF1 
veIGFBP3 ) denetler

Final boya ulaşan olgularda yeniden test yapar ve tedavinin devam edip 
etmiyeceğine karar verir ,yetişkin yaşa gelen ve tedavinin sürdürülmesi 
gereken olguların yetişkin endorine geçişini yapar.

Çoklu Hipofiz Hormon 
Eksikliğinin tanı, tedavi ve 
izlemi

ÇOKLU HİPOFİZ HORMON 
EKSİKLİĞİNİ TANIR Öykü alır.

İkili ya da daha çoklu hipofiz hormon eksikliklerinin oluşturdukları 
yakınmaları öyküde belirler, nedenlerine ait ip uçlarını irdeler, ailesel 
özellikleri saptar

Fizik muayene yapar.
Büyüme hormonu eksikliğinin klinik bulgularını ve antropometrik 
özelliklerini bilir varsa yakalar
TSH eksikliğinin hipotiroidik bulgularını bilir varsa yakalar
ACTH eksikliğinin klinik bulgularını bilir varsa yakalar
Gonadotropin eksikliğinin klinik bulgularını bilir varsa yakalar
Santral diabetes insipitusun eşlik edip etmediğini denetler

Laboratuar testleri yönetir.
Büyüme hormonu -IGF1 eksenini , tiroid eksenini, ACTH- Kortizol 
eksenini , HHG eksenini gerekli hormonal testlerle denetler yorumlar
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Ailevi olgularda olanaklı olduğunca genetik çalışmaları yönlendirir

GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR
Gerekli kranial ve Hipotamus/Hipofiz görüntülemelerini ister , raporlarda 
varsa organik patolojileri belirler

AYIRICI TANI YAPAR
Çoklu hipofiz hormon eksikliğinin kombinasyonunu 
tanımlar Çoklu hipofiz hormon eksikliği nin etyolojik ayırıcı tanısını bilir ve uygular

ÇOKLU HİPOFİZ HORMON 
YETMEZLİĞİNİ TEDAVİ EDER 
ve İZLER. Çoklu hipofiz hormon eksikliğinin tedavisini yönlendirir.

Çoklu hipofiz hormon eksikliğinin kombinasyonuna göre yerine koyma 
hormon tedavilerini planlar, reçetelendirir, raporlar.
Aileyi hastalık ve tedavi konusunda bilgilendirir , onam formu imzalatır , 
epikriz düzenler Kranial kist ve tümörlerde beyin cerrahisi danışımını 
yönetir,
Operasyon gerekli ise hastanın pre-op. ve post-op. izlem ölçütlerini bilir ve 
uygular.
Kontrollarla tedaviye yanıtı , tedavi ile ilgili komplikasyonları, klinik ve 
hormonal verilerle denetler.

TUTUM
Diyabet Insipitin ayırıcı tanı, 
tedavi ve izlemi

SANTRAL DİABETES 
İNSİPİTUSU TANIR. ÖYKÜ ALIR

ÖYKÜYÜ poliüri -polidipsinin ayırıcı tanısı , diabet insipitin olası 
nedenleri, klinik bulgunun ailesel özellikleri bakımından İRDELER

FİZİK MUAYENE YAPAR
SANTRAL DİABET İNSİPİT VE ETYOLOJİSİNE YÖNELİK KLİNİK 
BULGULARI DENETLER.
FİZİK MUAYENEDE VARSA SDİ' E EŞLİK EDEN DİĞER HİPOFİZ 
HORMON EKSİKLİKLERİ İLE İLGİLİ KLİNİK BULGULARI 
SAPTAR.

LABRATUVAR TESTLERİNİ YÖNETİR.
İdrar miktarını , günlük içilen su miktarını, idrar dansitesini , idrar ve serum 
osmolaritesini İSTER VE YORUMLAR.
Serum sodyum, potasyum kalsiyum, kreatinin düzeylerini, kan gazlarını 
denetler ve yorumlar.
Susuzluk testini yapar ve yorumlar , Bazal ve susuzluk sonrası ADH 
düzeylerini ister ve yorumlar
Gerek görürse dDAVP testini yapar ve yorumlar.
Santral Dİ ' ye diğer hipofiz hormon eksikliklerinin eşlik edip etmediğini 
araştırır.

GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR Kranial ve sellar MRI görüntüleme ister ve raporlarını yorumlar
Gerekirse akciğer ve renal görüntüleme ister ve raporlarını yorumlar

AYIRICI TANI YAPAR Poliüri nedenleri arasında diabet insipit ayırıcı tanısını yapar
Renal Dİ , Santral Dİ ve Primer polidipsi ayırıcı tanısını yapar
Santral diabet insipitin etyolojik ayırıcı tanısını yapar ( genetik mutasyonlar 
, konjenital malformasyonlar , akkiz patolojiler )
Renal diabet insipitusun etyolojik ayırıcı tanısını yapar( konjenital 
mutasyonlar , akkiz nedenler )

İLGİLİ KONSÜLTASYONLARI YÖNETİR
Gerekli görürse beyin cerrahisi , nefroloji , genetik danışımlarını 
gerçekleştirir

SANTRAL DİABET İNSİPİTİN TEDAVİSİNİ ve 
İZLEMİNİ YAPAR

SDİ'in medikal tedavisini planlar , doze eder , etkinliğini denetler , 
reçetelendirir , raporlandırır.
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Saptanan etyolojik patoloji cerrahi girişimi gerektiriyorsa ( örn. 
kraniofarenjioma ) gerekli yönlendirmeri yapar , hastayı operasyona 
hazırlar , post. op. bakımına katılır.
Saptanan etyolojik patoloji Langenhans Histiositozu ile ilgili ise onkoloji 
danışımı ile tedaviyi yönlendirir
Renal diabet insipit saptanmışsa nefroloji danışımı ile tedaviyi yönlendirir.
HASTAYI BİLGİLENDİRİR, ONAM FORMU İMZALATIR ,EPİKRİZ 
DÜZENLER.
Kontrolarla tedaviye klinik ve labratuvar yanıtı yorumlar.
Tedavi ile komplikasyonları değerlendirir.
Çocuğun somatik ve pubertal gelişimini izler ve yorumlar.

İZLEMİNİ YAPAR

Hipotalamo-Hipofizer 
Tümörlere yaklaşım

HİPOTALAMO -HİPOFİZER 
TÜMÖRLERİN TANISINI 
KOYAR ÖYKÜ ALIR

HİPOTALAMO-HİPOFİZER TÜMÖRLERİN SEMPTOMLARI İLE 
İLGİLİ ÖYKÜYÜ DERİNLEŞTİRİR.

FİZİK MUAYENE YAPAR TÜMÖRE BAĞLI GELİŞEN KLİNİK BULGULARI TANIMLAR
KLİNİK BULGULARIN TÜMÖR VE NÖROENDOKRİN ETKİLENME 
İLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLAR

GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNE KARAR VERİR VE YORUMLAR
HASTANIN KLİNİK DURUMUNA GÖRE HANGİ GÖRÜNTELEME 
YÖNTEMLERİNİ KULLANACAĞINA KARAR VERİR
HİPOTALAMO -HİPOFİZER TÜMÖRLERİN MR, CT VE SİNTİGRAFİ 
RAPORUNDAKİ ÖNEMLİ BULGULARI YORUMLAR.

LABORATUVAR TESTLERİNİ YÖNETİR.
TÜMÖRÜN ÖZELLİĞİNE GÖRE OLASI TÜMORAL MARKERLARA 
VE HORMONAL TESTLERE KARAR VERİR

TANIYA YÖNELİK KONSÜLTASYONLARI YAPAR
KONSÜLTASYON SONUÇLARINI TEDAVİYİ PLANLAMAK ÜZERE 
DEĞERLENDİRİR.

TEDAVİSİNİ YAPAR VE İZLER.
TÜMÖRÜN TEDAVİSİNE YÖNELİK 
YÖNLENDİRMELERİ YAPAR.

TÜMÖRÜN TİPİNE VE FONKSİYON DURUMUNA GÖRE MEDİKAL 
YA DA CERRAHİ TEDAVİYE KARAR VERİR.
GEREKİRSE HASTAYI OPERASYON A HAZIRLAR.
HASTANIN POST-OP. NÖROENDOKRİN TAKİB VE TEDAVİSİNİ 
YAPAR.
HİPOFİZ HORMON EKSİKLİKLERİNİN REPLASMAN TEDAVİSİNE 
KARAR VERİR, DOZUNU AYARLAR, RAPORLANDIRIR, 
REÇETELENDİRİR.
HASTAYI BİLGİLENDİRİR, ONAM FORMU İMZALATIR, EPİKRİZ 
DÜZENLER.
TAKİB ARALIKLARINI BELİRLER, KLİNİK BULGULARI , 
HORMONAL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİR.

TUTUM

Adrenal Hastalıklar

Adrenal yetersizliğin tanı, 
tedavi ve izlemi (iyatrojenik 
dahil) Adrenal yetersizliği tanır. Öykü alır.

Adrenal yetmezliği oluşturabilecek nedenler ve klinik bulgularla ilgili 
öyküyü derinleştirir.

sürrenal yetmezliğin tiplerini ayırt eder ,ayırıcı tanı 
yapar,eşlik edebilen endokrinopatileri denetliyebilir
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Fizik muayene yapar.
Surrenal yetmezliğe ve nedenlerine ait fizik muayene 
bulgularını bilir.

Sürrenal yetmezliğin klinik bulgularını tanır. Sürrenal yetmezliğe yol 
açabilecek nedenlerin fizik muayene bulgularını araştırır.

Laboratuar ve görüntülemeyi 
yönetir.

Sürrenal yetmezlikle ilgili biyokimyasal ve hormonal (bazal ve gerekirse 
uyarılmış) testleri ister ve yorumlar.
Tanıya yönelik gereken görüntülemeleri ister ve yorumlar.

Tedavi eder ve izler. Adrenal yetersizliği tedavi eder ve izler.
Adrenal krizi yönetir: Gerekli sıvı/elektrolit dengesini sağlar, uygun ilaç 
tedavisini uygular.
Akut ve kronik sürrenal yetmezliğin tedavisini yapar. Stres durumlarında 
tedaviyi ayarlar.
Hastalıkla ilgili reçete yazar, rapor ve epikriz düzenler.
Aileyi bilgilendirir ve onam alabilir.
Adrenal yetmezlikli hastayı perioperatif yönetir.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre yaklaşır.
Aile ve çocuğa bütünsel yaklaşım yapabilmeli, hasta haklarına saygı 
gösterir.
Etik kurallara uymalı, ekip çalışması yapabilmeli, talimatlara uyar.
İnsiyatif alabilir, problemlere çözüm üretebilir.
İletişim becerilerini geliştirir.

Konjenital Adrenal Hiperplazi 
(KAH) tanı, tedavi ve izlemi Konjenital adrenal hiperplaziyi tanır Öykü alır. Konjenital adrenal hiperplazi klinik bulgularına yönelik öykü alır.

Fizik muayene yapar.
Konjenital adrenal hiperplazi ile ilgili klinik bulguları 
değerlendirir.

Hastanın genel durumunu değerlendirilir. Tuz kaybı bulgularını araştırır. 
Genital muayenede kuşkuları saptar. Kan basıncı denetler. Somatik gelişimi 
yorumlar. Pubertal gelişimi yaşına göre değerlendirir.

Laboratuar ve görüntülemeyi 
yönetir.

KAH ile ilgili biyokimyasal ve hormonal (bazal ve gerekirse uyarılmış) 
laboratuvar tetkiklerini ister, yorumlar.
Hastanın karyotipini ister ve yorumlar.
Gonadların ve iç genital yapının ultrasonografik görüntülemesini ve 
gerekirse sürrenal görüntülemeyi ister ve yorumlar.
Kemik yaşı tayinini yapar.
Olanaklar ölçüsünde genetik mutasyonun belirlenmesini sağlar.

Ayırıcı tanı yapar. KAH'nin tiplerini ayırt edebilir, ayırıcı tanı yapabilir.
KAH'lı bir olguda steroidogenez enzim basamaklarındaki defektin yerini 
belirler.
KAH'ın klasik ve non-klasik tiplerini ayırt eder.
KAH'ı, diğer cinsel farklılaşma bozukluklarından ayırıcı tanısını yapar.
Diğer puberte prekoz nedenleri ile ayırıcı tanı yapar.

KAH tedavisi ve izlemi KAH tedavisini planlar ve izler.
Adrenal krizi yönetir: Gerekli sıvı/elektrolit dengesini sağlar, uygun ilaç 
tedavisini uygular.
KAH'ın akut ve kronik tedavisini planlar ve izler. Stres durumlarında 
gereken tedaviyi planlar.
Tedavi komplikasyonları bakımından hastayı izler, metabolik kontrolunü 
denetler.
KAH'lı olgularda peri-op. tedaviyi yönetir.
Yetiştirileceği cinsiyet kararı için olguları etik komiteye hazırlar ve 
sonuçları uygular.
Aileye genetik danışmanlık verilmesini sağlar.
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Tutum İyi klinik uygulamalara göre davranır.
Aile ve çocuğa bütünsel yaklaşım, yapabilmeli , hasta haklarına saygı 
gösterir.
Etik kurallara uymalı, ekip çalışması yapabilmeli, talimatlara uyar.
İnsiyatif alabilir, problemlere çözüm üretebilir.
İletişim becerilerini geliştirir.

Cushing (iyatrojenik 
dahil)tanı, tedavi ve izlemi Cushing sendromu/hastalığını tanır. Öykü alır. Hastalığa yol açan nedenler ve klinik bulgularla ilgili öyküyü derinleştirir.

Fizik muayene yapar. Antropometrik değerlendirme, kan basıncı denetimi yapar.
Cushing sendromunun klinik bulgularını bilir ve denetler. Cushinge yol 
açan nedenlere yönelik klinik bulguları araştırır.

Laboratuar ve görüntülemeyi 
yönetir.

Cushing sendromuna yönelik biyokimyasal, hormonal (bazal ve dinamik), 
hematolojik tetkikleri ister ve yorumlar.
Gerekirse hormonal değerlendirmenin petrozal sinüs örneklemede 
gerçeleştirilmesini sağlar.
Duruma göre kranial ya da sürrenal görüntülemeyi ister ve yorumlar.
Cushing sendromunun komplikasyonlarına yönelik yakınma varsa kemik 
mineral dansitesi ölçümünü ister ve yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.
Cushing hastalığı, Cushing sendromu ve İyatrojenik Cushing sendromu 
ayırımını yapar.

Cushing Sendromunun tedavisini 
yapar ve izler. Cushing sendromu/hastalığı ilgili tedaviyi yönetir ve izler.

Etyolojiye yönelik olarak tedaviyi yönetir. Tedavi sonrası hastayı kontroller 
ile izler.

Tutum İyi klinik uygulamalar doğrusunda davranır. Aile ve çocuğa bütünsel yaklaşım yapabilir, hasta haklarına saygı gösterir.
Etik kurallara uyar, ekip çalışması yapabilir, talimatlara uyar.
İnsiyatif alır, problemlere çözüm üretebilir.
İletişim becerilerini geliştirir.

Cinsel Farklılaşma 
Problemleri

46,XY Cinsel Farklılaşma 
Problemlerinin tanı ve izlemi

46 XY cinsel farklılaşma 
problemlerini tanır Öykü alır.

Prenatal cinsel farklılaşmayı etkileyebilecek nedenler, ailede benzer 
yakınmalar, hastanın yaşına göre gösterdiği klinik yakınmalar (pubertal 
virilizasyon), ailede infertilite gibi konularda öyküyü derinleştirir.

Fizik muayene yapar.

Genital muayyenede kuşkuları yakalar, klinik bulguları tanır, virilizasyon 
yetersizlik bulgularını saptar ve derecelendirir, gonadın yerleşim durumunu 
belirler.
Hasta pubertal yaş grubunda ise pubertal bulguları değerlendirir. Pubertal 
virilizasyonu denetler. Meme gelişimini değerlendirir.
Hastanın yaşı uygunsa çocuk ruh sağlığı uzmanı önderliğinde davranışsal 
özelliklerinin değerlendirlmesini sağlar.
Birliktelik gösterebilen sistemik bulguların varlığını denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir. Kromozomal cinsiyeti belirlemek için karyotip ister ve yorumlar.
Gonad fonksiyonlarını belirlemeye yönelik bazal ve hCG ile uyarılmış 
testesteron ve DHT düzylerini belirler ve yorumlar , gerektiğinde ayırıcı 
tanıya yönelik diğer hormonal testleri ister ve yorumlar.
Gonadın yapısını, yerleşimini belrlemeye yönelik gonadal ve pevik US ister 
ve yorumlar, Müller ve Wolff yapıların durumunu değerlendirir.
Olanaklar ölçüsünde genetik moleküler analizlerinin yapılabilmesi için 
yönlendirir.

Ayırıcı tanı yapar. Cinsel farklılaşma problemlerinin ayırıcı tanısını yapabilir.
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Tedaviyi yönetir ve izler.
Cinsel farklılaşma problemini nedenine göre tedaviyi 
yönlendirir.

Hastanın hangi cinste yetiştirileceği hakkında karar alınması için 
multidisipliner etik kurul kararı alınmasını sağlar, aileyi bilgilendirir onam 
formlarını imzalatır.
Cinsiyet tespit etik kurulunda (çocuk endokrinoloji, çocuk cerrahi/çocuk 
üroloji, sitogenetik, çocuk ruh sağlığı, kadın-doğum uzmanları) seçilen 
cinsiyete göre karar verilen cinsiyetin gerektirdiği düzeltici operasyonları 
zamanlar.
Hastalığın etyolojisine, çocuğun yaşına , seçilen çinse göre hormonal 
replasman tedavilerini zamanlar, doze eder reçetelendirir ve etkinliğini 
izler.
Rapor düzenler, epikriz hazırlar.
Hastayı uzun süreli, gonadal işlevler, gonadın malignleşme riski, seçilen 
cinsiyetten memnuniyeti bakımından kontrollarla izler.
CİNSİYETE UYUM BAKIMINDA PSİKOLOJİK 
DEĞERLENDİRMELERE ÖNEM VERİR.

Tutum İyi klinik uygulamalar kurallarına göre davranır.
Hastanın izleminde çocuk aileye bütünsel yaklaşır, iletişim becerilerini 
geliştirir, YÖNETİM BECERİLERİ KAZANIR.
Hasta izleminde etik kurallara uygun davranır, hasta haklarını korur.
İnsiyatif alabilir, ekip çalışması yapabilir, problemlere çözüm üretmeye 
çalışır.

KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME, 
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA, ÇABASI GÖSTERİR, 
TARTIŞMALARI İZLER VE KATILIR, LİTERATÜRLERİ TAKİP EDER.

46,XX Cinsel Farklılaşma 
Problemlerinin tanı ve izlemi

46,XX cinsel farklılaşma 
problemlerini tanır. Öykü alır.

Prenatal cinsel farklılaşmayı etkileyebilecek ve virilizasyona yol açabilecek 
nedenleri, annenin gebelikte gösterdiği virilizasyonu, ailedeki benzer 
yakınmaları, kardeş öyküsünü ve klinik yakınmaları sorgular.

Fizik muayene yapar.
Virilize dış genitalyayı tanır ve virilizasyon derecelendirmesini (Prader 
skorlaması) yapar.
Konjenital adrenal hiperplazi bakımından tuz yitme bulgularını, 
hipertansiyonu, somatik gelişimdeki hızlanmayı, erken puberte bulgularını 
denetler.

Laboratuarı ve görüntülemeyi yönetir. Kromozomal cinsiyeti belirlemek için karyotip çalıştırır ve yorumlar.
Hiponatremi ve hiperpotasemiyi denetler.
Tanıya yönelik hormonal (bazal ya da ACTH uyarılmış 17-
hidroksiprogesteron, testosteron, DHEA-S, ACTH, PRA) tetkikleri ister ve 
yorumlar.
Overleri, Müller yapıları belirlemeye yönelik pelvik US ister ve sonuçları 
yorumlar.
Gerek görürse sürrenal görüntüleme ister ve yorumlar.
Olanaklar ölçüsünde genetik moleküler analizlerinin yapılabilmesi için 
yönlendirir.

Ayırıcı tanı yapar.
Cinsel farklılaşma problemlerinin ayırıcı tanısını yapabilir, 46,XX CFP 'nin 
nedenini belirliyebilir.
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Tedaviyi yönetir ve izler.
Cinsel farklılaşma problemini nedenine göre tedaviyi 
yönlendirir.

Hastanın hangi cinste yetiştirileceği hakkında karar alınması için 
multidisipliner etik kurul kararı alınmasını sağlar.
Aileyi bilgilendirir onam formlarını imzalatır, KAH için prenatal tanı 
merkezleri ile iletişim kurabilir.
Konjenital adrenal hiperplazli olgularda hormonal yerine koyma 
tedavilerini düzenler, raporlar ve reçetelendirir.
Gerekli durumlarda sürrenal krizi yönetir.
Düzeltici operasyon zamanı geldiğinde hastayı operasyona hazırlar, postop. 
izler.
Hastayı uzun süreli, tedavinin etkinliği, yan etkileri, seçilen cinsiyetten 
memnuniyeti bakımından kontrollarla izler.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre davranır.
Hastanın izleminde çocuk aileye bütünsel yaklaşır , iletişim becerilerini 
geliştirir,YÖNETİM BECERİLERİ KAZANIR.
Hasta izleminde etik kurallara uygun davranır, hasta haklarını korur.

İnsiyatif alabilir, ekip çalışması yapabilir, problemlere çözüm üretmeye 
çalışır.
Konu ile bilgi ve becerilerini geliştirme, bilimsel etkinliklere katılma 
çabasını gösterir, tartışmaları izler ve katılır, güncel literatürü izler.

Seks kromozom cinsel 
farklılaşma bozuklukları

Seks kromozom cinsel farklılaşma 
bozukluklarını tanır. Öykü alır.

Ailede benzer olguların varlığını, infertilite, kısa boy gösteren bireyleri 
sorgular.
Olgudaki kuşkulu genital gelişimin farkedilme zamanını, yaşı uygunsa 
pubertal özelliklerini, kız fenotipteki olgularda amenore yakınmasını ve 
sendromik özelliklerin beraberliğini sorgular.

Fizik muayene yapar.
Hasta ile ilgili yakınmalardan, genital muayenedeki bulgulardan kuşkuları 
yakalar. Birliktelik gösterebilecek sistemik bulguları denetler.
Dış genitalyanın fenotipik özelliklerini, gonadların palpe edilip 
edilmediğini denetler.
Pubertal yaş grubunda fenotipine uygun pubertal gelişimin olup olmadığını 
belirler. Jinekomasti denetimini yapar. Dişi fenotipte pubertal virilizasyon 
olup olmadığını denetler. Boy ölçümünü standartlara göre belirler.
Tablonun sendromik özellikleri olup olmadığını belirler. Sendromik 
özelliklere göre sistemik muayeneyi genişletir.
Olanaklar ölçüsünde genetik moleküler analizlerinin yapılabilmesi için 
yönlendirir.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir. Kromozomal cinsiyeti belirlemek için karyotip ister ve yorumlar.
Gonadın yapısını , yerleşimini belirlemeye yönelik gonadal ve duruma göre 
pevik US ister ve yorumlar, Wolff ve Müller yapılarının durumunu 
değerlendirir
İlişkili bazal ve gerekirse uyarılmış hormon düzeylerini ister ve sonuçlarını 
yorumlar.
Sendromik olgularda diğer sistem anomalilerini belirlemeye yönelik gerekli 
görüntüleme yöntemlerini yönetir.

Ayırıcı tanı yapar.
Cinsel farklılaşma problemlerinin ayırıcı tanısını ve gonadal farklılaşma 
probleminin tiplemesini yapabilir.
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Seks kromozom cinsel farklılaşma 
problemlerinin tedavisini yönetir ve 
izler. Nedene göre tedaviyi yönetir ve izler.

Elde edilen sonuçlara göre gonadın fonksiyonel durumunu ve malignleşme 
olasılığını belirler.
Hastanın hangi cinste yetiştirileceği hakkında karar alınması için 
multidisipliner etik kurul kararı alınmasını sağlar, aileyi bilgilendirir onam 
formlarını imzalatır.
Hastalığın etyolojisine, çocuğun yaşına, seçilen cinse göre hormonal 
replasman tedavilerini zamanlar, doze eder reçetelendirir ve etkinliğini 
izler.
Cinsiyet tespit komisyonunda düzeltici operasyona ve / ya da 
gonadektomiye karar verilmişse komisyon üyeleri ile birlikte 
zamanlamasını belirler, hastayı operasyona hazırlar, postop. izler.
Hastayı uzun süreli, gonadal işlevler, gonadın malignleşme riski, seçilen 
cinsiyetten memnuniyeti bakımından kontrollarla izler.
Hormon replasman tedavilerinin etkinliği ve yan etkilerini kontrollarla 
denetler.
CİNSİYETE UYUM BAKIMINDA PSİKOLOJİK 
DEĞERLENDİRMELERE ÖNEM VERİR.

Tutum İyi klinik uygulamalara göre davranır.
Hastanın izleminde çocuk aileye bütünsel yaklaşır, iletişim becerilerini 
geliştirir,YÖNETİM BECERİLERİ KAZANIR.
Hasta izleminde etik kurallara uygun davranır, hasta haklarını korur, 
problemlere çözüm üretmeye çalışır.
İnsiyatif alabilir, ekip çalışması yapabilir, talimatlara uyar.
KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME , 
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA, ÇABASI 
GÖSTERİR,TARTIŞMALARI İZLER VE KATILIR , LİTERATÜRLERİ 
TAKİP EDER.

Kalsiyum, Fosfor ve 
Kemik Metabolizması 
Bozuklukları

Osteoporoz tanı, tedavi ve 
izlemi Osteoporozu tanır. ÖYKÜ ALIR Öyküde klinik yakınmaları osteoporozla ilişkilendirir.

Etyolojinin saptanmasına yönelik öykü özelliklerini (sistemik hastalıklar, 
kullanılan ilaçlar, aktivite, beslenme özellikleri, D vitamini profilaksisi, 
pubertal zamanlama) sorgular.

Fizik muayene yapar. Osteoporozla ilgili klinik bulguları bilir ve değerlendirir.
Kırık olup olmadığını, yıla düşen kırık sayısını, bireyin aktivite skorunu, 
kemiklerdeki eğilmeleri, antropometrik ölçümleri değerlendirir.
Osteoporoza yol açan sistemik hastalıklarla ile ilgili klinik bulguları 
denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Kan kalsiyum, fosfor , magnezyum, 25(OH) D3 ve 1,25DHC, PTH 
düzeylerini , kan gazlarını, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini ister ve 
yorumlar . İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını denetler.
Gerektiğinde kanda ve idrarda kemik osteoblastik ve osteoklastik aktivite 
belirteçlerini ister ve yorumlar.
Tanıya yönelik uzun kemik filimlerini ve yan vertebra flimlerini ister ve 
yorumlar.
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Kemik mineral yoğunluğunun ölçümünü sağlar sonuçları standarlara göre Z- 
skor olarak yorumlar ve osteopeni/ osteoporoz ayırımını yapar.

Ayırıcı tanı yapar. Primer / sekonder osteoporoz sınıflamasını gerçekleştirir.
Primer ve sekonder osteoporozların kendi içerisinde ayırıcı tanısını yapar.

Osteoporozu tedavi eder ve izler.
Primer ve sekonder osteoporoza yönelik tedaviyi 
yönlendirir.

Primer osteoporozlarda ostokalastik aktiviteyi engellemeye yönelik tedaviyi 
planlar, reçetelendirir, raporlar.
Sekonder osteoporozlarda olanaklı olduğunca nedeni ortadan kaldırmaya 
çalışır , gerekirse ostokalastik aktiviteyi engellemeye yönelik tedaviyi 
planlar.
D vitamini eksikliği saptamışsa tedavisini yapar. Beslenmeyi kemik 
sağlığına uygun olarak düzenler.
Olanaklı olduğunca çocuğun aktivitesini arttırmaya çalışır, beslenmeyi 
düzenler ve güneşten yararlanmasını önerir.
Aile ve hastayı bilgilendirir, onam formu imzalatılır, epikriz düzenler
Kemik lezyonlarına, oluşan deformitelere , kırıklara yönelik ortopedik 
konsültasyonları gerçekleştirir,
Pubertal geçikme varsa hormon replasman tedavisine başlar.
Hastayı klinik olarak ve BMD ile kontrollarla izler.

Osteogenezis İmperfektanın 
tanı, tedavi ve izlemi

Osteogenezis İmperfektayı (OGİ) 
tanır. Öykü alır. OGİ ' nın öyküsel özelliklerini bilir, aile öyküsünü derinleştirir.

Fizik muayene yapar. OGİ' nın klinik bulgularını tanır.
Yineleyen kırıkları bunların oluşturduğu deformiteleri, hastanın aktivasyon 
skorunu belirler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Tanıya yönelik uzun kemik grafilerini, ister ve yorumlar veya vertabra 
fliminde vertabral deformiteleri araştırır.
Kemik mineral dansite ölçümünü ister ve raporu yorumlar
Kan kalsiyum, 25(OH) D3 vitamini, PTH, kanda ve idrarda kemik 
osteoblastik ve osteoklastik aktivite belirteçlerini ister ve yorumlar.

İLGİLİ KONSÜLTASYONLARI YÖNETİR Hastanın işitme testlerini ister ve yorumlar
Dentinogenesis imperfekta yönünden diş hekimliği konsultasyonunu 
gerçekleştirir,
Kırıklar ve deformiteler önünde ortopedi konsultasyonunu gerçekleştirir

Ayırıcı tanı yapar.
Yineleyen kırıklara yol açan diğer osteoporotik ve osteosklerotik kemik 
hastalıkları ayırıcı tanı yapar.
OGİ nın tiplendirmesini yapar.

Tedaviyi yönetir ve izler. Osteoporoz imperfektaya yönelik tedaviyi yönlendirir.
Aileyi hastalığın özgül kanıtlanmış bir tedavisi olmadığı konusunda 
bilgilendirirse de anti osteoklastik tedavileri uygular.
Kırıkları önlemeye yönelik olarak aile bilgilendirir, diyetle yeterli kalsiyum 
ve D vitamini alımı sağlar
Tedavide PTH gibi yeni ilaçların kullanımının etkinliğini güncel 
literatürden izler.
Düzeltici operasyon gerekli ise hastayı operasyona hazırlar , postop. izler
Gerekli reçetelendirmeyi yapar, raporlar, epikriz yazar.
Kemik deformitelerinin ve inaktivasyonun oluşturduğu komplikasyonlarını 
izler, gerekli önlemleri almaya çalışır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nutrisyonel raşitizm, D 
vitaminine bağımlı raşitizm ve 
Hipofosfatemik raşitizm RAŞİTİZMİ TANIR ÖYKÜ ALIR

Öyküyü D vitamini alımı, D vitamini tedavisi uygulanmışsa tedaviye alınan 
yanıt , aile öyküsü , kronik sistemik hastalıklar yönünde derinleştirir

Fizik muayene yapar. Raşitizmin erken ve geç klinik bulgularını tanır.
Birliktelik gösteren diğer klinik bulguları tanısal değerlendirmede dikkate 
alır.
Hipokalseminin klinik bulgularını bilir. Tabloya hipokalsemik bulguların 
eşlik edip etmediğini denetler.
Raşitizme yol açabilecek sistemik bir hastalığın varlığını denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Kan kalsiyum, fosfor, magnezyum, 25(OH) D3 vitamini ve 1,25DHC , 
PARATHORMON, DÜZEYLERİNİ , kan gazlarını, böbrek ve karaciğer 
fonksiyon testlerini ister ve yorumlar. İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını 
denetler.
El-bilek grafisini raşitizm yonünden yorumlar, gerekirse diğer kemik 
grafilerini ister ve değerlendirir.

Ayırıcı tanı yapar.
Nutrisyonel raşitizmin diğer raşitizm tiplerinden klinik ve laboratuar olarak 
ayırıcı tanısını yapar.

RAŞİTİZMİ TEDAVİ EDER ve 
İZLER.

Raşitizmin etyolojik nedenine göre tedaviyi 
planlar,reçetelendirir, raporlar ,epikriz düzenler

Raşitizmin etyolojik nedenine göre tedaviyi planlar, reçetelendirir, raporlar, 
epikriz düzenler.
Hipofosfatemik raşitizmde günlük fosfat kullanımını düzenler, kontrollarla 
sürdürür, hiperkalsiüriyi denetler.
Aileyi bilgilendirir onam formu imzalatır
D vitaminine bağımlı raşitizmlerde aktif D vitamini kullanımını planlar, 
doze eder, reçetelendirir, rapor düzenler.
Sistemik hastalığa sekonder gelişen raşitizmde tedaviyi yönlendirir.
Klinik, labratuvar,ve görüntüleme ile tedavinin etkinliğini, tedavi ile ilgili 
komplikasyonları denetliyerek olguyu izler.

Tutum
Paratiroid Hastalıklarının tanı, 
tedavi ve izlemi HİPOPARATİROİDİYİ TANIR. ÖYKÜ ALIR Öyküyü etyolojik olasılıklara göre derinleştirir

Geçirilmiş tiroid operasyonlarını , mevcut otoimmun hastalıkları, paratiroid 
infiltrasyonuna yol açan nedenleri hipoparatiroidi ile ilişkilendirir.

Fizik muayene yapar. Hipokalseminin klinik bulgularını tanır.
Hipoparatiroidinin boy kısalığı, obezite ve iskelet distrofileri ile 
birlikteliğini denetler.
Hipoparatiroidi ile birliktelik gösterebilen 22q11 delesyonun klinik 
bulgularını bilir ve denetler.
Otoimmün hipoparatiroidiye eşlik edebilecek diğer otoimmün tutulumların 
klinik bulgularını denetler.

Laboratuarı ve görüntülemeyi yönetir.
Kan kalsiyum, fosfor , magnezyum, 25(OH) D3 vitamini ve 1,25DC , 
PARATHORMON, DÜZEYLERİNİ ister ve yorumlar.
EKG çeker ve hipokalsemik bulguları denetler
İdrarla kalsiyum atımını denetler ve yorumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gerekli durumlarda tiroid, pankreas, adrenal otontikorlarının belirlenmesini 
sağlar
Gerek duyarsa nöroloji danışımı ile elektro-miyografik tetkileri ister
Radyolojik olarak Albright osteodistrofisini araştırır.
Kranial kalsifikasyonlara yönelik görüntülemeleri ister ve raporları 
yorumlar.
Gerekli durumlarda 22q11 delesyonunun araştırılmasını ister.

Ayırıcı tanı yapar. Hipoparatiroidiyi diğer hipokalsemi nedenlerinden ayırır.
Hipoparatiroidinin etyolojik ayırıcı tanısını yapar.
Hipoparatiroidinin tiplemesini bilir ve yapar.

Tedaviyi yapar ve izler. Hipoparatiroidinin medikal tedavisini düzenler tedavi eder
Ağır semptomatik hipokalsemide intravenöz kalsiyum uygulamasını yapıp 
hastayı oral idame kalsiyum tedavisine geçirir
Hipoparatiroidinin tıbbi tedavisini düzenler.

Günlük kalsiyum ve D vitamini (özellikle aktif D vitamini ) gereksinimini 
belirler, kontrollarla en ideal dozu bulmaya çalışır, diyet düzenlemesi yapar.
Gerekli reçetelendirmeleri yapar, rapor düzenler
Aileyi hastalık ve tedavisi hakkında bilgilendirir, onam formu imzalatır, 
epikriz yazar.
Birliktelik gösteren başka otoimmün tutulumlar varsa onlara özgül 
tedavileri planlar.
Hastayı klinik ve laboratuar olarak (serum kalsiyum, fosfor düzeyleri ve 
idrarla kalsiyum atımı) kontrollarla izler.

Tutum
HİPERPARATİROİDİYİ TANIR ÖYKÜ ALIR Yakınmaları hiperparatiroidinin oluşturduğu hiperkalsemi ile ilişkilendirir

Hiperparatiroidinin etyolojik nedenlerinin öyküsel özelliklerini bilir ve 
irdeler

FİZİK MUAYENE YAPAR. Hiperkalseminin bulgularını bilir ve denetler
Hiperparatiroidiye yol açan etyolojik nedenlerle ilgili klinik ipuçlarını bilir 
ve yakalar.
Hiperparatiroidinin MEN birlikteliğini araştırır.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Kan kalsiyum, fosfor, magnezyum, 25(OH) D3 vitamini, 1,25DHCC, 
kalsitonin, paratormon düzeylerini ister ve yorumlar. İdrar kalsiyum ve 
fosfor atımını denetler.
Hiperparatiroidinin kemik bulgularını radyolojik olarak denetler.
MEN düşünülüyorsa medüller tiroid Ca, feokromositoma, gastropankreatik 
tümörler vb. yönünden gerekli labratuvar tetkikleri ister ve yorumlar.
Gerekirse RET gen onkojen ister ve yorumlar.
Paratiroid tümorleri yönünden paratiroid görüntülemelerini ister, radyoloji 
danışımı yapar.

Ayırıcı tanısını yapar. Hiperparatiroidiyi diğer hiperkalsemi nedenlerinden ayırır.
Hiperparatiroidinin etyolojik ayırıcı tanısını yapar.

Tedavi eder ve izler. Hiperparatiroidinin tedavisini yönetir.
Antihiperkalsemik tedaviyi planlar, reçetelendirir, raporlar, epikriz 
yazar,hastayı bilgilendirir, onam formu imzalatır.
MEN'in diğer komponentleri varsa onlara yönelik tedavileri de yönlendirir

59/68



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Endokrinolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  19/27

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
PTH salgılayan paratiroid tümorlerinin çıkarılması için cerrahi danışım 
yapar , hastayı operasyona hazırlar, post. op izler.
Hastaları klinik bulgular, kan ve idrar kalsiyum kontrollarla izler.

Hipokalseminin ayırıcı tanı, 
tedavi ve izlemi HİPOKALSEMİYİ TANIR ÖYKÜ ALIR Hipokalsemi nedenlerinin öyküsel özelliklerini bilir ve irdeler

FİZİK MUAYENE YAPAR Manifest ve latent tetaninin klinik bulgularını bilir ve denetler
Raşitizmin klinik bulgularını bilir ve denetler
Hipokalsemiye yol açabilen kronik sistemik hastalıkların klinik bulgularını 
bilir ve denetler
Hipoparatiroidi ile birliktelik gösterebilen klinik bulguları bilir ve denetler

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Kan kalsiyum, fosfor, magnezyum, , 25(OH) D3 vitamini ve 1,25DHCC, 
PARATHORMON, DÜZEYLERİNİ, kan gazlarını, böbrek ve karaciğer 
fonksiyon testlerini ister ve yorumlar.
İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını denetler ve yorumlar.
Hipoparatiroidi saptarsa multibl endokrin otoimmünitenin diğer 
birlikteliklerini klinik ve laboratuar olarak denetler.
Raşitizm ayırıcı tanısı için el - bilek grafisini çektirir ve yorumlar.
Gerekirse psödohipoparatiroidi bakımından kemik grafilerini çektirir ve 
yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.
Hipokalseminin etyolojik nedenlerini, klinik ve laboratuar özelliklerini bilir 
ve ayırıcı tanı yapar.

Tedavisini yapar ve izler. Hipokalseminin tedavisini yönetir.
Manifest tetanide intravenöz kalsiyum uygulamasını yapıp, hastayı oral 
idame kalsiyum tedavisine geçirir.
Hipokalseminin nedenine göre tedaviyi düzenler.
Kronik sistemik bir hastalık belirlenmişse ayrıca olanaklı olduğunca ona 
yönelik tedavi girişimlerinde de bulunur.
Gerekli reçetelendirmeleri yapar, rapor düzenler,epikriz yazar.
Klinik ve labratuvar verilerle hastayı izler.

Hiperkalseminin ayırıcı tanı, 
tedavi ve izlemi HİPERKALSEMİYİ TANIR ÖYKÜ ALIR. Hiperkalseminin oluşturduğu klinik yakınmaları bilir, öyküde sorgular

Hiperkalsemiye neden olabilecek patolojileri bilir ,öyküde sorgular

FİZİK MUAYENE YAPAR.
Akut ya da kronik Hiperkasemi ile ilgili klinik bulgularını bilir ve ipuçlarını 
yakalar
Hiperkalsemiye yol açan etyolojik nedenlerin klinik bulgularını bilir ve 
denetler.
MEN'e ait klinik bulguları denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Kan kalsiyum fosfor , mağnezyum, , 25(OH) D3 vitamini ve 1,25DHCC 
,PTH düzeylerini, kan gazlarını, ister ve yorumlar .
İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını denetler.
Hiperparatiroidi düşünülüyorsa paratiroid görüntümelerini ister ve raporları 
yorumlar.
Hiperkalseminin yan etkilerine yönelik renal görüntüleme ister ve 
yorumlar.
Olanaklar ölçüsünde gerek görürse kalsiyum CaSR mutasyonlarının 
denetlenmesini sağlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar. Hiperkalseminin etyolojik ayırıcı tanısını bilir ve yapar.

Tedaviyi yapar ve izler. Hiperkalsemi tedavisini yapar.
Akut hiperkalsemi de gerekli sıvı ve medikal tedaviyi düzenler, 
reçetelendirir, raporlar.
Etyolojik nedene göre antihiperkalsemik tedaviyi planlar, reçetelendirir, 
raporlar.
Aileyi hastalık , uygulanacak tedaviler ve uzun süreli izlem konusunda 
bilgilendirir, onam formunu imzalatır, epikriz yazar
Hastayı klinik ve labratuvar verileri ile izler.

Tutum
Sıvı ve Elektrolit 
Bozuklukları

Poliüri ve Polidipsi Ayırıcı 
Tanısı

POLİÜRİ VE POLİDİPSİ VE 
NEDENLERİNİ TANIR ÖYKÜ ALIR Öyküdeki yakınmalardan poilüri ve polidipsiyi yakalar, enürezisi sorgular

Öyküyü poliüriye neden olabilacek patolojiler , kullanılan ilaçlar yönünde 
derinleştirir
Poliüri/ polidipsinin ailesel özelliklerini irdeler
Yakınmaların psikososyal problemlerle ilişkli olub olmadığını sorgular

FİZİK MUAYENE YAPAR. Hastanın hidrasyon durumunu değerlendirir
Poliüri yapan sistemik hastalıklara ait klinik bulguları denetler.
Fizik muayenede kranial patolojilere ait ip uçlarını arar.
Hipofiz hormonlarına ait eksiklik ya da fazlalık bulgularını denetler

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Günlik idrar ve içilen su miktarını belirler , poliüri tanımını bilir ve ona 
göre yorumlar
Tam idrar muayenesini yapar patolojileri saptar.
İdrar dansitesini , idrar osmolaritesini , serum osmolaritesini , idrar 
osmolaritesi / serum osmolaritesi oranını hesaplar ve yorumlar
Böbrek fonksiyon testlerini , kan şekerini , kan elektrolitlerini , kalsiyum 
düzeyini ister ve yorumlar
Diabet İnsipitus düşünülüyorsa Susuzluk ve dDAVP testlerini uygular ve 
yorumlar
Gerek görürse renal ultrasonografi ister ve raporları yorumlar.
Gerek görürse kranial, sellar MRI ıster ve raporları yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar. Poliüri ve polidipsi nedenlerinin ayırıcı tanısını yapar.
Diyabet insipitin santral ve renal tiplerini ayırt eder.

NEDENE YÖNELİK TEDAVİYİ 
YÖNETİR ve İZLER. Poliüri ve polidipsiyi nedenlerine göre tedavi eder. Poliüri nedenine yönelik tedaviyi planlar, reçetelendirir, raporlar.

Epikriz düzenler
Hastalık hakkında aileyi bilgilendirir onam formu imzalatır.
Hastayı belli aralıklarla gelişimi, klinik bulguları ve laboratuvar verileri ile 
izler.
Uygulanan tedaviyi bu verilere göre yönlendirir.

Tutum
Hiponatremi ile Giden 
Bozuklukların ayırıcı tanı ve 
tedavisi

HİPONATREMİ VE 
NEDENLERİNİ TANIR. ÖYKÜ ALIR Öyküde hiponatremi ile ilişklili olabilecek semptomatolojiyi yakalar

Öyküde hiponatremiye yol açabilecek hastalıkları , girişimleri , ilaç 
kullanımını,sıvı tüketimini, intravenöz sıvı uygulanımını sorgular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Öyküde aile özelliklerini irdeler

FİZİK MUAYENE YAPAR. Hastanın hipovolemik, övolemik ya da hipervolemik oluşunu denetler
Şok tablosu varsa saptar
Hiponatremi semptomatolojisini ve nörolojik bulguları denetler
Klinik bulguları hiponatreminin nedenleri ile ilişklilendirir.
Hiponatreminin adrenal hastalıklar ile ilişkisini denetler.

LABORATUVARI ve GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR. Serum sodyum ve potasyum değerlerini birlikte yorumlar
Tam idrar muayyenesini, idrar dansitesini idrar osmolaritesini , idrarla 
sodyum atımını denetler ve yorumlar.
Serum osmolaritesini hesaplar ve yorumlar
Duruma göre böbrek fonksiyonlarını , sürrenal fonksiyonlarını ( kortizol 
,ACTH, PRA , Aldesteron,17-hidroksiprogesteron ), karaciğer 
fonksiyonlarını denetler ve yorumlar
Etyolojik tanısal yönelime göre gerekli görüntülemeleri ister ve raporları 
yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar.

Psödohiponatremi yapan nedenleri bilir ayırıcı tanısını yapar . örneğin 
hiperglisemide serum sodyumunu kan şekerine göre düzeltir (düzeltilmiş 
Na).
Hipovolemik hiponatremide renal ve ekstra-renal sodyum kayıplarının 
ayırıcı tanısını yapar.
Övolemik hiponatremide uygunsuz ADH , hipotiroidi, glukokortikoid 
eksikliği ayırıcı tanısını yapar.
Hipervolemik hiponatremide böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, 
siroz vb. ayırıcı tanısını yapar.
Bazı olgularda uygunsuz ADH ve serebral tuz yitmesinin ayırıcı tanısını 
yapar.

TEDAVİ EDER ve İZLER.
Sodyum açığının kapanmasını hiponatreminin akut ya da 
kronik gelişimine göre düzenler

Sodyum açığının kapanmasını hiponatreminin akut ya da kronik gelişimine 
göre düzenler.
Saptanan hiponatremi nedenine göre medikal tedaviyi düzenler, raporlar, 
reçetelendirir ve epikriz düzenler
Hasta ailesini bilgilendirir, onam formu imzalatır.
Uygulanan tedavinin etkinliğini, yan etkilerini belirler, gerekli 
düzenlemeleri yapar.
Hastayı klinik bulguları, gelişimsel özellikleri ve elektrolitleri ile 
kontrollarla izler.

Hipernatremi ile Giden 
Bozuklukların ayırıcı tanı ve 
tedavisi

HİPERNATREMİ VE 
NEDENLERİNİ TANIR. ÖYKÜ ALIR Öyküde hipernatremi ile ilişkili olabilecek semptomatolojiyi yakalar.

Öyküde hipernatremiye yol açabilecek hastalıkları , girişimleri , ilaç 
kullanımını, günlük tuz alımını , terleme özelliklerini , intravenöz sıvı 
uygulanımını sorgular
Öyküde polüri/polidipsi olup olmadığını , susama ile ilgili problemleri 
sorgular.
Öyküde aile özelliklerini irdeler

FİZİK MUAYENE YAPAR. Hastanın hipovolemik, övolemik ya da hipervolemik oluşunu denetler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hipernatremi semptomatolojisini ve nörolojik bulguları denetler.
Klinik bulguları hipernatreminin nedenleri ile ilişklilendirir.
Kan basını ölçer ve varsa hipertansiyonu saptar
Hipopotasemi ile ilişkili olabilecek kas güçsüzlüğünü denetler

LABORATUVARI ve GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR. Serum sodyum ve potasyum değerlerini birlikte yorumlar
Tam idrar muayenesini, idrar dansitesini idrar osmolaritesini, idrarla 
sodyum atımını denetler ve yorumlar.
Duruma göre böbrek fonksiyonlarını , sürrenal fonksiyonlarını (aldosteron, 
PRA) denetler ve yorumlar.
Diabet insipit düşünülüyorsa susuzluk ve dDAVP testlerini yapar ve 
yorumlar
Serum osmolaritesi ile ADH ve susama sınırı ilişkisinin denetimini yapar ve 
yorumlar
Etyolojik tanısal yönelime göre gerekli görüntülemeleri ister ve raporları 
yorumlar.

Ayırıcı tanısını yapar.
Hipovolemik, övolemik , hipervolemik hipernatreminin ayırıcı tanısını 
yapar.
Serbest su açığını hesaplar ve duruma göre verilecek sıvı miktarına ekler.
Hipovolemik hipernatremide idrarla sodyum atımına ve idrar 
osmolaritesine göre renal ve ekstrarenal hipotonik sıvı kaybı ayırımını 
yapar.
Hiperaldosteronizmin ayırıcı tanısını yapar.

TEDAVİ EDER ve İZLER. Nedene göre hipernatreminin tedavisini yönetir.
Hipernatreminin derecesine, akut ya da kronik oluşuna göre verilecek sıvı 
miktarını, veriliş hızını ayarlar.
Serbest su açığını hesaplar ve duruma göre verilecek sıvı miktarına ekler.
Hipernatremiye yol açabilecek özgül bir neden saptamışsa (örn. diabet 
insipit) ona yönelik tedaviyi planlar, reçetelendirir , raporlar.
Hasta ailesini bilgilendirir, onam formu imzalatır, epikriz yazar.
Hipernatremiyi düzeltirken nörolojik bulguları yakından izler.
Oral su alınımını düzenler.
Hastayı klinik bulguları, gelişimsel özellikleri ve elektrolitleri ile 
kontrollarla izler.

Tutum

Uygunsuz ADH ve Serebral 
Tuz Yitiminin tanı ve tedavisi

UYGUNSUZ ADH SALINIMINI 
VE SEREBRAL TUZ YİTİMİNİ 
TANIR. ÖYKÜ ALIR

Uygunsuz ADH salınımına ve Serebral tuz yitmesine yol açan nedenleri 
bilir, öyküde derinleştirir
Özellikle kafa travmalarında , kranial patolojilerde , kranial operasyonlar 
sonrası dönemde bu 2 olasılığın üzerinde durur.
Öyküde sıvı yüklenmesini irdeler

FİZİK MUAYENE YAPAR.
Hastanın hidrasyon durumunu değerlendirir, hipovolemide öncelikle 
serebral tuz yitmesini düşünür
Hastanın vital bulgularını değerlendirir
Hiponatreminin nörolojik bulgularını denetler
Sistemik muayenede uygunsuz ADH salınımına ya da serebral tuz 
yitmesine yol açan nedenlerle ilgili klinik bulguları denetler

63/68



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Endokrinolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  23/27

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hipotiroidi ve sürrenal yetmezlik klinik bulgularını denetler

LABORATUARI ve GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR.
Serum sodyum düzeyinin hiponatremik değerde olduğunu ve 
hiperpotaseminin tabloya eşlik edip etmediğini saptar.
İdrar miktarını , idrar dansitesini ölçer , idrar ve serum osmolaritesini 
hesaplar ve değerlendirir
İdrarla soyum atımını ölçer ve yorumlar.
Ötiroidiyi kanıtlamak için tiroid testlerini ister ve yorumlar
Plasma renin aktivitesi , ADH düzeyi , ürik asid değerlerini vb. ister ve bu 
iki antitenin ayırıcı tanısında kullanır.
Etyolojik tanısal yönelime göre gerekli görüntülemeleri ister ve raporları 
yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar. Uygunsuz ADH salınımı ve serebral tuz yitmesinin ayırıcı tanısını yapar.
Uygunsuz ADH salınımı tanısı koymuşsa etyolojik nedenlerinin ayırıcı 
tanısını yapar.
Serebral tuz yitmesi tanısı koymuşsa etyolojik nedenlerinin ayırıcı tanısını 
yapar.
Hipotiroidi ve sürrenal yetmezliği ekarte eder.

TEDAVİ EDER ve İZLER.
Serebral tuz yitimi ve Uygunsuz ADH salınımının 
tedavisini yönetir.

Uygunsuz ADH salınımında sıvı kısıtlaması , lasix uygulaması yapar, yeni 
geliştirilen ADH antigonistlerinin (vaptanlar) kullanılabilirliğini irdeler.
Uygunsuz ADH salınımına yol açan nedenin tedavisini olası ise planlar .
Serebral tuz yitmesinde hidrasyonu düzeltir , sodyum tamamlaması yapar.
Serebral tuz yitmesine yolaçan nedenin tedavisi olası ise planlar.

Hipoglisemi
Hipogliseminin Ayırıcı Tanısı 
ve Acil Tedavisi Hipoglisemiyi tanır. Öykü alır.

Hipogliseminin etyolojik nedenlerine, klinik bulgularına, ortaya çıkış 
zamanına, hipoglisemiyi provoke eden etmenlere yönelik öyküyü 
derinleştirir. Aile özelliklerini irdeler.
Gebelik diyabetini, hastanın doğum ağırlığını, kullanılan ilaçları, 
hipogliseminin açlık veya toklukla ilişkisini sorgular.

Fizik muayene yapar. Hipogliseminin sistemik ve nörolojik bulgularını tanır ve denetler.
Hipoglisemiye yol açan hastalıkların özgül klinik bulgularını bilir ve 
denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Kan şekeri, birlikte ketonemi denetimi, insülin, kortizol, büyüme hormonu, 
kan gazı, amonyak ve spesifik metabolik tetkikler ister ve yorumlar.
Etiyolojiye yönelik gerekli görüntüleme yöntemlerini ister ve yorumlar.
Gerekirse açlık provokasyon testi yapar.

Ayırıcı tanı yapar.
Yaş özellikleri dikkate alarak hipogliseminin etyolojik nedenlerinin 
(özellikle endokrin nedenlerin) ayırıcı tanısını yapar.

Hipoglisemi tedavisini yönetir ve 
izler. Hipoglisemi ve nedenlerinin tedavisini yönetir ve izler. Acil hipogliseminin tedavisini bilir ve uygular.

Etyolojik nedene göre beslenmeyi düzenler, gereken durumlarda medikal 
ve/ ya da cerrahi tedaviyi planlar. Cerrahi gereken hastalarda periop 
tedaviyi üstlenir.

Tutum

Diyabetes Mellitus
Tip I Diyabetes Mellitus tanı, 
tedavi ve izlemi Tip 1 diyabeti tanır. Öykü alır.

Diyabeti düşündürecek semptomları, olası etyolojik nedenleri, aile 
özelliklerini sorgular.
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Fizik muayene yapar.
Diyabetin ve diyabetik ketoasidozun bulgularını bilir ve denetler. Hastanın 
bilişsel durumunu değerlendirir.
Diyabetin erken ve geç komplikasyonlarını bilir ve denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Açlık ve tokluk kan şekeri, ketonemi durumunun, glikozürinin, lipid 
düzeyleri, HbA1c'nin, C-peptid düzeyinin, diyabet oto-antikorlarının 
denetimini yapar.

Ayırıcı tanı yapar. Diğer poliüri ve hiperglisemi nedenlerinden ayırt eder.
Diğer diyabet tipleri (tip 2 diyabet ve monojenik diyabet) ile ayırıcı tanısını 
yapar.
Sekonder diyabetler ile ayırıcı tanısını yapar.

Tip I diyabeti tedavi eder ve izler. Diyabetik ketoasidoz ya da koma ile başvurmuşsa bu acil durumları yönetir.
Aileyi doğru ve yeterli bilgilendirir, ailenin heyecanını yatıştırır, kısa ve 
uzun dönem izlemi ve problemlerini anlatır.
Uzun süreli tedavide insülin, diyet ve ekzersiz tedavisi planlar ve gerekli 
eğitimi verir.
Rapor düzenler (ilaçlar, kan şeker ölçüm cihazı, şeker çubukları, glukagon, 
insülin kalem uçları, gerekirse insülin pompası).
Kronik komplikasyonları izler ve erken dönemde yakalanarak tedaviyi 
yönlendirir.
Başlangıçta ve belli aralıklarla izlemde insülin rejimi, kan şekeri denetimi, 
karbonhidrat sayımı, olgunun tedaviye uyumu konusunda gerekli eğitimleri 
verir.
Acil ya da elektif şartlarda diyabetli hastanın perioperatif bakımını yönetir.

Tutum
Diyabetik Ketoasidoz Tanısı 
ve yönetimi Diabetik ketoasidozu tanır Öykü alır.

Öyküde diyabet ve ketoasidoz ile ilgili semptomların başlama zamanını, 
süresini, tabloyu tetikleyen nedenlerini, aldığı tedavileri sorgular

Fizik muayene yapar.

Genel durumunu, dehidratasyon derecesini, şuur durumunu, vital bulguları, 
nörolojik bulguları, Glasgow koma skorlamasını ve ağızda aseton kokusunu 
değerlendirir.
Tedavi sırasında beyin ödemine yönelik semptomatolojiyi bilir ve denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.
Kan şekeri, elektrolitler, tam kan sayımı, kan gazları, kan ve idrar ketonu, 
böbrek fonksiyon testlerini ister ve yorumlar.
Ayırıcı tanı bakımından karın görüntüleme yöntemlerini kullanabilir.
İzlemde beyin ödemi bakımından gerekirse kranial görüntülemeleri ister ve 
yorumlar.

Ayırıcı tanı yapar. Koma ve akut karın yapan diğer nedenler ile ayırıcı tanısını yapar.
Diyabetik ketoasidozu tedavi eder 
ve izler. Diyabetik ketoasidozu yönetir.

Sıvı elektrolit imbalansını düzeltmeye yönelik tedaviyi planlar. Ağır 
dehidratasyonda şok tedavisini yapar.
Düşük doz intravenöz insülin uygulama tedavisini planlar ve uygular.
Kan gazları ve pH değerine göre dışardan bikarbonat tedavisi verip 
vermeyeceğine karar verir; gerekirse uygular.
İzlemde beyin ödeminden korunmaya yönelik gereken önlemleri alır. 
Oluşursa beyin ödemini yönetir.

Tutum
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Obezite

Obezitenin ayırıcı tanı, tedavi 
ve izlemi, 
Komplikasyonlarının 
yönetimii

Obezitenin Ayırıcı Tanı, Tedavi ve 
İzlemi, Komplikasyonların Analizi Öykü alır.

Öyküde beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı, obezitenin başlama zamanı, 
obeziteye eşlik eden yakınmalar, kullanılan ilaçlar, aile öyküsü, ailede 
metabolik sendromu düşündürecek yakınmaları, gebelik dönemi ile ilgili 
özellikler ve doğum ağırlığı sorgu

Fizik muayene yapar.
Boy, ağırlık, bel çevresi, boyun çevresi, sol orta kol çevresi, triseps kıvrım 
kalınlığını, vücut kitle indeksini hesaplar ve yorumlar.
Fizik muayenede hiperinsülinizm, hiperandrojenizm bulgularını denetler, 
kan basıncını ölçer ve yorumlar.
Sendromik bulgularını ve monojenik obezite özelliklerini araştırır.
Sekonder obeziteye sebep olan hormonal hastalıklar ile ilgili bulguları bilir 
ve denetler.
Çocuklarda metabolik sendrom kriterlerini (WHO, NCEP, IDF) belirler ve 
yorumlar.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Açlık ve tokluk kan şekeri, gerekirse OGTT, açlık ve tokluk insülin, insülin 
duyarlılık ve direnç indeksleri, lipid profili, karaciğer enzimleri, tiroid 
hormonları ve kortizol salınımı gibi testleri ister ve yorumlar.
Obeziteye açlık intoleransı, glukoz intoleransı ya da tip 2 diyabetin eşlik 
edip etmediğini denetler.
Karaciğer yağlanmasını denetlemek bakımından ultrasonografik 
denetlemeyi ister ve yorumlar.
Gerekirse karnial patolojileri belirlemek bakımından görüntüleme 
yöntemlerini kullanır.

Gerekirse PKOS denetimini hormonal ve görüntüleme yöntemleri ile yapar.
Ayırıcı tanı yapar. Obezite nedenlerinin ayırıcı tanısını yapar.

Tedaviyi yönetir ve izler. Obezite ve komplikasyonları ile ilgili olarak hasta ailesini bilgilendirir.
Aktivite ve diyet konularında hastayı ve ailesini bilgilendirir, yaşam tarzı 
değişikliğini önerir.
Hiperinsülinizm/insülin rezistansı durumunda gerekirse anti-insülin 
tedaviyi uygular ve denetler.

Endokrin Hipertansiyon
Endokrin Hipertansiyonda 
Ayırıcı Tanı ve Tedavi Endokrin hipertansiyonu tanır. Öykü alır.

Öyküde endokrin hipertansiyona neden olacak durumlar, hipertansiyonun 
semptomatolojisi ve süresi, hipertansiyona eşlik eden yakınmalar, ailevi 
özellikler, ilaç kullanımı ve obezitenin varlığı sorgulanır.

Fizik muayene yapar.

Fizik muayenede fizik gelişim, kan basıncı, vücut ağırlığı, vücut kitle 
indeksi, pigmentasyon, makrogenitalya, cinsel farklılaşma sorunu, pubertal 
sorunlar, üst-alt ekstremite tansiyonlarının ölçümü, femoral nabız, karında 
kitle, tiroid muayenesi, gö
Gerekirse 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümü yapar.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Elektrolitler, PRA, aldosteron,, surrenal hormonların istenmesi, EKG ve 
ekokardiografi, gerekirse VMA, metanefrin çalışılması, tiroid fonksiyonları, 
MIBG, karın ve tiroid US ister ve yorumlar. Gerekirse daha ileri 
görüntüleme yöntemlerine başvurur.

Ayırıcı tanı yapar.
Diğer hipertansiyon yapan nedenlerden endokrin hipertansiyonun ayırıcı 
tanısını yapar.

Tedavisini yönetir ve izler. Endokrin hipertansiyonu yönetir. Etyolojiye göre uygulanacak medikal ya da cerrahi tedaviyi planlar.
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Cerrahi tedavi uygulanacak hastaların perioperatif yönetimini yapar.
Hastayı belli aralıklarla tedavinin etkinliği yönünden izler.
Endokrin hipertansiyonun sistemik komplikasyonları yönünden ilgili 
bölümlerle konsültasyon yapar.

Tutum

Poliglandüler 
Endokrinopati

Poliglandüler Endokrinopati -
Ayırıcı Tanı ve Tedavi

Otoimmün hastalıkları 
tanımlayabilmek için ayrıntılı fizik 
muayene Öykü alır.

Poliglandüler sendromların tiplerine, semptomların özelliklerine göre 
öyküyü derinleştiri. Ailesel özellikleri sorgular.

Fizik muayene yapar.

Alopesi, vitiligo, guatr, dudak mukozasında ragadlar, dilde çatlaklar, deride 
kuruluk, hepatomegali, saçta dökülme, karın şişliği, tekrarlayan ishal 
atakları, malnütrisyon, sarılık, guatr gibi bulguları denetler.
Tiroidit, diabetes mellitus, megaloblastik anemi, adrenal yetmezlik, vitiligo, 
alopesi, mukokutaneos kandidiazis, hipoparatiroidi, otoimmun hepatit ve 
gonadal yetmezlik ile ilgili klinik bulguları denetler.

Laboratuar ve görüntülemeyi yönetir.

Düşünülen poliglandüler sendrom komponentine göre biyokimyasal, 
hematolojik, hormonal ve immunolojik tetkikleri ister ve yorumlar. 
Gerekirse uygun görüntülemelere başvurur.
Olanaklı ise ilgili moleküler incelemeler yönlendirilir.

Ayırıcı tanı yapar. Poliglandüler endokrinopati tanısını koyar ve tipini belirler.
Tedavi eder ve izler. Poliglandüler endokrinopatinin tedavisini yönetir. Poliglandüler endokrinopatinin tipine göre tedaviyi yönlendirir ve izler.

Endokrin Özellikleri 
Olan Sendromlar

Endokrin Özellikleri Olan 
Sendromlar - Ayırıcı Tanı

ENDOKRİN ÖZELLİKLERİ 
OLAN SENDROMLARI TANIR ÖYKÜ ALIR

Sendromlarla ilgili özellikleri kapsayan öykü alır , ailedeki akrabalıkları , 
benzer bulguları gösteren bireyleri saptamaya çalışır
Sendromların endokrin özelliklerine ait yakınmaları sorgular
Kemik deformiteleri olan bir çocuğun deformitelerinin ne zaman 
başladığını, vitamin kullanımını, kemiklerdeki kırılma eğilimini sorgular

AYRINTILI FİZİK MUAYYENE YAPAR
Endokrin ilişkili sendromları düşündürecek dismorfik, ve sistemik bulguları 
tanır ve sentezler . Kuşkularını literatür verilerini kesinleştirmeye çalışır
Sendromik obesitelerin klinik özelliklerini bilir . ( örn. LMB, ALSTROM, 
PRADER WİLLİE vb)
Antropometrik ölçümleri yapar ve standartlara göre yorumlar ( boy ,vücüt 
ağırlğı, vucut oranları ) .Bu parametreleri OBES /ZAYIF, UZUN /KISA , 
ORANTILI / ORANTISIZ olarak değerlendirir
Hastanın mental ve nöromotor gelişimini , görme , koku alma ve işitmesini 
değerlendirir
Varsa pubertal problemlerini saptar

LABRATUVARI VE GÖRÜNTÜLEMEYİ YÖNETİR
Sendromlara özgün hangi testlerin isteneceğini bilir ( biyokimyasal, 
hormonal ,hemogram ) ister ve yorumlar
Düşünülen sendromların tanısı ve ayırıcı tanısı bakımından gerek gördüğü 
görüntülemeleri ister ve raporları değerlendirir
Düşünülen sendromlarla ilgili gen çalışmalarını olanaklar ölçüsünde 
yönlendirir
Enzim tayinleri, idrarda mukopolisakkarid, karyotip analizi, , metabolik 
hastalık panelini isteyip değerlendirebilir
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Gerek gördüğünde IQ testi, Denver gelişimsel tarama testini isteyip 
raporları yorumlar
Koku, işitme , görme ile ilgili testleri isteyebilir , raporları yorumlar.

AYIRICI TANI YAPAR
Hastadaki dismorfik, sistemik ve hormonal bulguların 
ayırıcı tanısını yapar Ayırıcı tanı için gerekli konsültasyonları yönlendirir

GEREKLİ TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARINI ( VARSA ) 
UYGULAR

Aileyi sendrom ve eşlik eden patolojiler , kardeşlerde 
yineleme riski yönünden aydınlatır , onam formu imzalatır

Saptanan hormonal bozukluklara ait tedaviyi planlar , reçetelendirir , 
raporlar
Eşlik eden sistemik tutulum varsa ve tedavisi mevcutsa tedaviyi planlar , 
reçetelendirir , raporlar
Cerrahi ya da ortopedik bir girişim gerekiyorsa gerekli yönlendirmeleri 
yapar , perioperatif hormonal bakımını üstlenir.

HASTAYI İZLER Hastayı klinik, hormonal kontrollarla izler
diyabetes mellitus
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