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1. GİRİŞ 

 

Tıp bilgi birikiminin en hızlı olduğu bilim dalıdır ve hastaya yardım etmek kadar zarar vermemek de ana amaçlarından biridir. Bu bilgi 

birikimi ile birlikte tek bir kişinin özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları gibi geniş dallarda tüm bilgi ve beceriye sahip 

olabilmesi olanaksız hale gelmektedir. Bu nedenle bu anabilim dallarında yan dal uzmanlıkları oluşmuş ve bu dalın uzmanları belirli bir 

alandaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla bu konularda yoğunlaşmışlardır. Başlangıçta kişisel ilgi ve çalışmaya bağlı olarak gelişen 

yan dal uzmanlıkları giderek resmi bir yapı kazanmış ve bir hekimin yan dal uzmanı sayılması için alması gereken çekirdek eğitim 

programının belirlenmesi zorunluluğu doğmuştur. 
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2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Ülkemizdeki Çocuk Gastroenterolojisi eğitimini ülke çapında standartlaştırmak ve Avrupa Birliği ile gelişmiş ülkelerin düzeyinde 

olmasını sağlamaktır. 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği ile Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri öğretim elemanlarının katkılarıyla 2 yıllık bir sürede hazırlanmıştır. 

c. Müfredat Haritası 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmuş ve Yan Dal Uzmanlık Sınavını kazanmış kişiler. 

e. Asistanlık Süresi 

f. Yan Dallar 

Çocuk gastroenteroloji yan dal eğitim süresi 3 yıldır. 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

Elektronik ortamda. 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

Gözetim altında ilgili hastalıkların tanısının konulmasını, tedavisinin planlanmasını ve hasta izleme sorumluluğunun alınması yanı sıra 

girişimsel alanlarda el becerisinin edinilmesini hedefleyen en az 3 yıllık bir eğitim sürecidir. Bu program konu ile ilgili bilgi, beceri, klinik 

deneyim, tutum ve profesyonellik değerlerinin uygulanabileceği bir ortamda, eğitim yöneticisi olarak görevli bir eğitici yönetiminde bir ekip 

çalışması olarak yürütülür.  

 

a. Teorik eğitim 

i. Dersler (3 yıllık eğitim süresince yan dal uzmanlık öğrencisi çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bilim dalı ile 

ilgili temel kitapları içerecek şekilde düzenlenmelidir) 

ii. Makale saatleri; metodun sorgulanması, sonuçların istatistiksel yorumu, sonuçların geçerliliği, tartışılan ve atıfta 

bulunulan makaleler 

iii. Sempozyum ve kongreler 

iv. Seminerler ve kurslar 

v. Bire bir yapılan vaka başı tartışmaları 

b. Pratik eğitim 

i. Önce izleyici ve sonra yardımcı olarak girişimsel işlemlere katılması. 

ii. Gözetim altında girişimsel işlemleri bizzat yapması 

iii. Hasta başı yapılan değerlendirme ve tartışmalar 

iv. Meslek örgütlerince düzenlenen beceri kursları 

c. Yan dal uzmanlık öğrencileri eğitim süresi boyunca aktif olarak araştırma projelerine de katılarak araştırma yeteneklerini 

geliştirmeli ve bir projeyi tamamlamalıdır. 
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d. Eğiticiler girişimsel işlemler sırasında eğitilenlerin performansını takip (gözetim) etmeli, sağlanan ilerlemeleri dokümente ederek 

bunun için asistan karnesinde gerekli bölümleri doldurmalıdırlar.  

 

 

 

6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olarak 3 yıllık deneyimi olan doçent veya klinik şefi ünvanını 

kazanmış en az bir öğretim elemanı olmalıdır.  

Aynı anda eğitim alan yan dal uzmanlık öğrencisi sayısı bir eğitici olan ünitelerde ikiden, 2 eğitici 

olan ünitelerde üçten, 3 eğitici olan ünitelerde dörtten fazla olamaz. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Eğitim biriminde endoskopi ünitesi (en az bir gastroskop ve bir kolonoskop içeren), bir adet 

pHmetre olmalıdır. Ünitenin kendisine ait veya genel servislerden kullanacağı yatağı olmalıdır. 

Yataklı servisi olmayan birimlerde yan dal uzmanlığı verilemez. Eğitim verilen hastane, çocuk acil 
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Ameliyathane, Yatak Sayısı, 

Vb.) 

ve  yoğun bakım ünitesi ile çocuk cerrahisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji anabilim dallarını da 

içermelidir. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, Test, 

Vb) 

Hasta çeşitliliği ve sayısı eğitime olanak verecek sayıda olmalıdır. Bu konuda kesin bir sayı 

vermek mümkün olmamakla birlikte yapılan endoskopik işlem sayısı yan dal uzmanlık öğrencisi 

başına yıllık 75 üst endoskopi, 30 alt endoskopi, 15 karaciğer biyopsisi, 15 ösefageal pH izlemi 

yapılmasıdır. Ayrıca ünitede yabancı cisim çıkarılması, varislerin sklerozan tedavisi, polipektomi, 

enteral ve parenteral beslenme uygulamaları yapılıyor olmalıdır.  

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

Eğitim süresince yan dal uzmanlık öğrencisinin yazılı bir sınavdan geçmesine gerek yoktur. Eğitim süresini tamamlayan ve 

gerekli en az sayıda beceri işlemlerini yapan kişi tüzük ve/veya yönetmeliklerde belirtilen veya yan dal dernekleri 

tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına (Board sınavı) girmeli ve saptanan geçerli notu almalıdır. Sınav teorik bilgi 

yanında endoskopik resimler, vaka sunumları gibi pratik noktaları da içermelidir. 

ii. Karne 

Yan dal uzmanlık öğrencisinin karnesinde uzmanlık eğitimi süresince yapması gereken işlemleri ve sayıları gösteren bir 

karnesi olmalı ve yaptığı her işlem (belirlenen yeter sayısını dolduruncaya kadar) bu karneye kayıt edilmeli ve eğitim 

sorumlusu tarafından imzalanmalıdır. 

Yan dal uzmanlık öğrencisinin izlem sonrası gerçekleştirmesi gereken en az işlem sayıları aşağıda verilmiştir; 
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Tanısal endoskopi 

 Ösefagogastroduodenoskopi   100 

 Kolonoskopi     50 

Girişimsel endoskopi 

 Yabancı cisim çıkarılması   5 

 Polipektomi     10 

 Skleroterapi ve/veya band ligasyonu  15 

Diğer işlemler 

 Karaciğer biyopsisi    20 

 Ösefageal ph izlemi    20 

 Parasentez     5 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Karnesi tam olup yeterlilik sınavında başarılı olan kişi tek başına mesleğini icra etme hakkına sahip olmalıdır.  
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

 

Çekirdek eğitim müfredatında bulunan noktalar tüm yan dal uzmanlık öğrencileri tarafından tamamlanmalıdır. Burada belirtilen işlemler 

tüm eğitim birimlerinde bulunması gereken minimal kriterlerdir. Bunların dışında daha ileri düzeydeki işlemleri (bant ligasyonu, 

perkütan endoskopik gastrostomi, motilite çalışmaları, transplantasyon gibi) öğrenmek için bu işlemleri yapan merkezlerde rotasyona 

gidilebileceği gibi resmi eğitimini tamamladıktan sonra da bu işlemler üzerinde yetkinleşebilir. 

Eğitim standartları ve çekirdek müfredat belirli aralıklarla gözden geçirilmeli ve günün şartlarına göre düzenlenmelidir. 
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik

Fonksiyonel 
Gastrointestinal Sistem 
hastalıkları

Fonksiyonel gastrointestinal sistem 
hastalıklarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırır

Ruminasyon sendromunu tanımlar
Siklik kusma sendromunu tanımlar
Aerofajiyi tanımlar
Karın ağrısı ile ilişkili fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalıklarını ( fonksiyonel 
dispepsi,irritabl barsak sendromu,abdominal migren,fonksiyonel karın ağrısı,fonksiyonel karın 
ağrısı sendromu ) tanımlar
Kabızlık ve inkontinansı ( fonksiyonel kabızlık,retansif olmayan fekal inkontinans) tanımlar
Fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalıkların belirtilerini tanımlar ve değerlendirir
Alarm belirtileri tanımlar ve değerlendirir
Kan parametrelerinin sonuçlarını değerlendirir
Dışkı incelemesinin sonuçlarını değerlendirir
Radyolojik bulguları değerlendirir
Sintigrafik bulguları değerlendirir
Endoskopik bulguları değerlendirir
Anal ve rektal muayeneyi yapar ve değerlendirir
Anorektal manometre sonuçlarını değerlendirir
Rektal biyopsi sonuçlarını değerlendirir
Kronik kusmayla giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Kronik karın ağrısıyla giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Dispepsiyle giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Kronik ishalle giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Kronik kabızlıkla giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Fekal inkontinansla giden diğer hastalıkların ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Medikal tedaviyi yönetir
Fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalıkları hakkında hasta ve ailesine bilgilendirme yapar
Biyopsikososyal yaklaşımı tanımlar ve medikal tedaviyi düzenler
Farklı tedavi yöntemlerini düzenler
Gerektiğinde çocuk psikiyatrisine yönlendirir

Asit peptik hastalıklar
Asit peptik hastalıkların yönetimini 
yapar Tanısını koyar Öykü alır

Semptomlarını tanır
Bulgularını tanır
Ayırıcı tanısını yapar
Uygun laboratuvar testlerini yapar/ister

Tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler ve gerektiğinde yönlendirir

Komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir
İnflamatuvar bağırsak 
hastalıkları

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) 
olgularını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırteder

Crohn hastalığını tanımlar
Ülseratif koliti tanımlar
İndetermine koliti tanımlar
Tipik ve atipik bulguları tanımlar ve değerlendirir
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

İBH semptomlarını değerlendirir
Uygun laboratuvar incelemelerini (dışkı, kan, endoskopi, histopatoloji, radyoloji) 
belirler/yapar ve değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
İlaçların yan etkilerini izler ve tanır
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler ve hastayı yönlendirir

Komplikasyonlarını tanır ve yönetir Komplikasyonları tanır
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir

Gastrointestinal sistemin 
infeksiyöz ve immünolojik 
hastalıkları

İntestinal sistemin enfeksiyöz 
hastalıklarını yönetir

Hastaya ait koruyucu faktörleri ve enfeksiyonlara 
yatkınlık sağlayan faktörleri değerlendirir Enfeksiyonlara eğilim ve koruyucu faktörlerin yaş ile değişimlerini tanımlar

Koruyucu faktörleri ve enfeksiyonlara eğilimi test eden laboratuar tetkiklerini sayar
İntestinal enfeksiyöz hastalıkları; kusma, ishal, rektal 
kanama yapabilecek diğer GİS hastalıklarından ayırt eder Bu hastalıkların ayırıcı tanısı için gerekli olan tetkikleri tanımlar

Ayırıcı tanıda kullanılan testlerin sonuçlarını yorumlar
İntestinal enfeksiyon hastalıklarının tedavisini yönetir Tedaviye başlarken konagın hidrasyon durumunu değerlendirir

Hidrasyon durumuna göre tedavinin aciliyetini ve modalitesini(iv/po) tanımlar
Tedaviye başlarken konağın savunma sistemi ve nutrisyonel durumunu değerlendirir
Durum değerlendirmesine göre tedaviyi ve hastaya özel olarak gerekli olan destek tedavilerini 
tanımlar
Tedavi esnasında izlem için gerekli testleri planlar
İzlem amaçlı istenen tetkikleri yorumlar ve tedaviye yönlendirir
Tedavi esnasında oluşabilecek komplikasyonları tanır
Tedavi esnasında oluşabilecek komplikasyonların tedavisini yapar

İntestinal enfeksiyöz hastalıklarının etiolojik 
tiplerini(viral/bakteriyel/paraziter) ayırt eder Etiyolojik tiplere ait bulguları sayar

Etiyolojiyi tanımlamak için gerekli testleri ister ve sonuçlarını yorumlar
Etkenlerin virulansını tanımlar
Tedavi planında virulansa göre değişiklik yapar

İntestinal enfeksiyöz hastalıklarının etiolojik tiplerinin 
epidemiyolojisini tanımlar En sık görülen viral - bakteriyel ve paraziter hastalıkları tanımlar

Etiyolojiye spesifik tedavi gerekliliğini tanımlar
Viral enteriti tanır Tipik ve atipik bulguları tanımlar ve değerlendirir

Semptomlarını değerlendirir, etiyolojiye özgü olanları tanımlar
Viral enteritin klinik bulgularını tanır Viral enterite bağlı spesifik bulguları tanımlar

Klinik bulguların hastaya göre ciddiyetini tanımlar
Viral enteritin laboratuvar bulgularını tanır Laboratuvarda viral enterite bağlı spesifik bulguları tanımlar

Laboratuvar sonuçlarına göre tedaviyi yönlendirir
Viral enteritin tedavisini planlar Hastanın hidrasyon durumuna göre ORS / İV mayi tedavi modalitesine karar verir
Viral enteritin tedavisinin izlemini yapar Verilen tedavinin hasta üzerindeki etkilerini değerlendirir

Tedavi etkinliğini belirlemek için klinik ve laboratuar değerlendirmeleri gerçekleştirir
Bakteriyel enteriti tanır Bakteriyel etiyolojinin tipik ve atipik bulgularını tespit eder viral nedenlerden ayırt eder

Bulgulara göre bakteriyel etiyolojinin alt tiplerini değerlendirir
Bakteriyel enteritin klinik bulgularını tanır Bakteriyel etiyolojinin tipik ve atipik bulgularını tespit eder viral nedenlerden ayırt eder
Bakteriyel enteritin laboratuvar bulgularını tanır Laboratuvarda bakteriyel enterite bağlı spesifik bulguları tanımlar
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Bakteriyel enteritin tedavisini planlar Hidrasyon durumuna göre destek ve medikal tedavisini yapar
Antibiyotik tedavsinin gerekli olduğu durumları açıklar

Enteral paraziter enfeksiyonları tanır Paraziter enfeksiyonların etiyolojisini belirler
İshal ile giden diğer hastalıklardan ayırt eder
Paraziter enterite bağlı spesifik bulguları tanımlar
Medikal tedavisini açıklar

Enteral fungal enfeksiyonları tanır Fungal enfeksiyonların etiyolojisini belirler
Medikal tedavisini açıklar

İshalde antibiyotik dışı tedavilerin hasta üzerindeki 
etkilerini tanımlar Hastaya özel karar vererek tekrar besleme zamanlamasını yapar

Tekrar beslenmeye başlayan hastanın klinik ve laboratuvar izlemini yapar
Gastrik enfeksiyonları yönetir Gastrik enfeksiyonları tanır Gastrik sistemin korunma mekanizmalarını tanımlar

Gastrik sistemin enfeksiyon etkenlerini tanımlar
Gastrik sistemin enfeksiyonlarda kullanılan tanısal testleri tanımlar

Gastrik enfeksiyonların tedavisini planlar Gastrik enfeksiyonların antibiyotik tedavisini planlar
Gastrik enfeksiyonların rekürrensini önleyici tedavileri planlar

Gastrik enfeksiyonların komplikasyonlarını tanır Gastrik enfeksiyonların komplikasyonlarını tanımlayıcı testleri açıklar
Gastrik enfeksiyonların komplikasyonlarını tedavisini planlar

Gastrointestinal sistemin immünolojik 
hastalıklarını yönetir Çocuk GIS bariyer mekanizmalarını tanımlar GIS mukoza bariyerinin intrensek ve ekstrensek sistemlerini sayar

Mukozal intrensek ve ekstrensek sistemleri tanımlar
Mukozal bariyerin bozulduğu durumları tanımlar

GIS immunolojik hastalıklarını yönetir Akut Gastrointestinal Hipersensitiviteyi yönetir
Akut Gastrointestinal Hipersensitivitenin klinik bulgularını tanımlar
Akut Gastrointestinal Hipersensitivitenin farklı klinik presentasyonlarını tanır
Ayırıcı tanıyı yapar
Akut Gastrointestinal Hipersensitiviteye neden olabilecek allerjenleri tanımlar
Tanısal laboratuar testlerini sayar
Akut Gastrointestinal Hipersensitivitenin tedavisini planlar
Medikal tedavisini açıklar
Akut Gastrointestinal Hipersensitivitenin tedavi izlemini yapar
Gluten sensitif enteropatiyi yönetir
Gluten sensitif enteropatinin epidemiyolojisini tanımlar
Gluten sensitif enteropatinin farklı klinik presentasyonlarını tanır
Gluten sensitif enteropatinin farklı klinik presentasyonlarını benzer hastalıklardan ayırt eder
Gluten sensitif enteropatininintestinal ve ekstraintesinal bulgularını tanımlar
Gluten sensitif enteropatinin ekstrainntestinal bulguları sayar
Gluten sensitif enteropatinin tanısını invaziv ve noninvaziv yöntemlerle koyar
İnvaziv-endoskopik ve noninvaziv testleri yapar
İnvaziv-endoskopik ve noninvaziv testleri yorumlar
Gluten sensitif enteropatinin komplikasyonlarını tanımlar
Gluten sensitif enteropatinin komplikasyonlarını sayar
Gluten sensitif enteropatinin komplikasyonlarınının tedavisini planlar
Gluten sensitif enteropatinin komplikasyonlarınının tedavisini yapar
Gluten sensitif enteropatinin tedavisini planlar
Diyet ve ilaç tedavisini düzenler
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Gluten sensitif enteropatinin izlemini planlar
Eosinophilik gastroenteropatiyi yönetir
Hastalığın klinik bulgularını tanımlar
Hastalığın farklı klinik presentasyonlarını sayar
İnvaziv ve noninvaziv yöntemlerle hastalığın tanısını koyar
İnvaziv-endoskopik ve noninvaziv testleri yapar
Hastalığın tedavisini planlar
Diyet ve ilaç tedavisini düzenler
Immun yetmezlikli hastalarda GIS tutulumlarını yönetir
İmmun yetmezlik durumunda GIS tutulumunun klinik özelliklerini tanımlar
İmmun yetmezlik durumunda GIS tutulumunu invaziv ve noninvaziv yöntemlerle tanımlar
Hastalığın tedavisini planlar
İzole ve poliglandüler sendromlarla giden otoimmün hastalıklarda GIS tutulumlarını yönetir
Hastalığın klinik bulgularını tanımlar
İzole ve poliglandüler sendromlarla giden otoimmün hastalıklarda GIS tutulumlarını invaziv 
ve noninvaziv yöntemlerle tanımlar
İzole ve poliglandüler sendromlarla giden otoimmün hastalıklarda GIS tutulumlarının 
tedavisini invaziv ve noninvaziv yöntemlerle yapar
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunu yönetir
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunu tanır
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunun ayırıcı tanısını yapar
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunun klinik özelliklerini tanımlar
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunu invaziv ve noninvaziv yöntemlerle tanımlar
Kollajen doku hastalıklarında GIS tutulumunun tedavisini yapar
Diyetsel protein enterokolitini yönetir
Diyetsel protein enterokoliti tanır
Diyetsel protein enterokoliti hastalığının farklı klinik presentasyonlarını sayar
Diyetsel protein enterokoliti hastalığının invaziv ve noninvaziv yöntemlerle hastalığın tanısını 
koyar
Diyetsel protein enterokolitinin tedavisini planlar

Pankreas hastalıkları
Pankreasın oluşumu ve konjenital 
anomalileri Embriyolojik gelişim ve anatomisini tanımlar Pankreasın embriyolojik oluşumunu tanımlar

Pankreasın anatomisini tanımlar
Pankreasın yaşa uygun görüntüleme yöntemlerini sayar

Pankreasın sindirim enzimleri, su ve elektrolit 
salgılamasını tanımlar

Pankreastan salgılanan özgül sindirim enzimlerininfizyolojik özelliklerini, regülasyonunu ve 
patofizyolojisini tanımlar
Pankreasın su ve elektrolit salgılamasını tanımlar

Pankreas gelişimsel anomalilerini tanır Annüler pankreası tanımlar
Ektopik pankreatik dokuyu tanımlar
Pankreas agenezi ve hipoplazisini tanımlar
Pankreasın duktal anomalilerini tanımlar

Pankreatit Akut pankreatit Akut pankreatitin etiyolojik nedenlerini sayar
Akut pankreatitin belirti ve bulgularını tanır
Akut pankreatit tanısında geçerli biyokimyasal testler ve görüntüleme yöntemlerini sayar
Akut pankreatitin tıbbi tedavisini yönetir
Akut pankreatitin komplikasyonlarını tanır ve tedavisini yönetir
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Akut pankreatitte girişimsel (ERCP)/cerrahi tedavi endikasyonunu tanımlar
Kronik pankreatit Kronik pankreatitin etiyolojik nedenlerini sayar

Kronik pankreatitin belirti ve bulgularını tanır
Kronik pankreatit tanısında geçerli biyokimyasal testler ve görüntüleme yöntemlerini sayar
Kronik pankreatitin genetik nedenlerine yönelik çalışmaları yönlendirir
Kronik pankreatitin tıbbi tedavisini yönetir
Kronik pankreatitin komplikasyonlarını tanır ve tedavisini yönetir
Kronik pankreatitte girişimsel(ERCP)/cerrahi tedavi endikasyonunu tanımlar

Ekzokrin pankreatik disfonksiyon Kistik fibrozis Klinik başlangıç şekli, belirti ve bulgularını ayırt eder
Kistik fibrozise bağlı kolestazis ve karaciğer hastalıklarını tanımlar
Kistik fibrozise bağlı malabsorpsiyonu tanımlar
Kistik fibrozise bağlı beslenme yetersizliğini tanımlar
Kistik fibrozise bağlı safra kesesi ve biliyer anomalileri tanımlar
Mekonyum ileusu tanımlar
Tanısal testleri yönetir
Pankreatik yeterliliği değerlendirir
Tedavisini yönetir
Pankreatik enzim replasman tedavisini yapar
Beslenmesini düzenler
Komplikasyonlarını yönetir
Karaciğer komplikasyonlarını tanımlar
Safra kesesi ve biliyer kanal komplikasyonlarını tanımlar
Distal intestinal obstrüksiyon sendromunu tanımlar
Beslenme yetersizliğini tanımlar
Gastroösefageal reflüyü tanımlar
Rektal prolapsusu tanımlar

Shwachman-Diamond sendromu Klinik belirti ve bulgularını sayar
Tanısını koyar
Ekzokrin pankreatik fonksiyonları değerlendirir
Beslenmesini düzenler
Pankreas enzim replasman tedavisini düzenler
Büyüme ve gelişmesini değerlendirir

Diğer kalıtsal ve edinilmiş pankreas hastalıkları Pearson sendromunu tanımlar ve yönetir
İzole enzim eksikliklerini tanımlar ve yönetir

Hepatobiliyer hastalıklar
Hepatobiliyer hastalıklı olguları 
yönetir

tanı koyar
yaşla ilgili temel hepatobiliyer hastalıkların belirti ve 
bulguları yaşla ilgili temel hepatobiliyer hastalıkların belirti ve bulgularını tanır
karaciğerin gelişimsel anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası 
ve biyolojisi normal ve normal dışı durumları anlar
yenidoğanın kolestatik hastalıkları nedenlerini sayar

acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

metabolik ve genetik karaciğer hastalıkları nedenlerini sayar
acil durumları tanır
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tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

bilirübin metabolizması bozuklukları nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

akut ve kronik hepatitler nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

otoimmün ve immün hepatobiliyer hastalıklar nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

ilaç ve toksin ilişkili karaciğer hastalıkları nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

siroz ve komplikasyonları siroz nedenlerini sayar
komplikasyonlarını sayar
tanı basamaklarını düzenler
acil durumları tanır
ayırıcı tanı yapar

fulminan karaciğer yetmezliği ve koması nedenlerini sayar
komplikasyonlarını tanır
ayırıcı tanı yapar
nakil endikasyonlarını tanır, hazırlıkları düzenler

karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının doğumsal ve 
yapısal anormallikleri nedenlerini sayar

acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

safra kesesi hastalıkları nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

karaciğer tümör ve kitleleri nedenlerini sayar
acil durumları tanır
tanı basamaklarını düzenler
ayırıcı tanı yapar

karaciğer hastalıklarında görüntüleme yaş ve hastalığa uygun görüntüleme yöntemini seçer
karaciğer hastalıklarında histopatolojik değerlendirme uygun histopatolojik örnek alır ve gönderir

klinikopatolojik ilişkiyi tanımlar
sistemik hastalıklarda karaciğer sistemik hastalıklardaki karaciğer bulgularını tanımlar

acil durumları tanır
Tedaviyi yönetir Hastalığa özgü tıbbi tedaviyi planlar farklı hastalık gruplarında tedaviyi düzenler
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tedaviye yanıtsız olguları tanımlar
koruyucu önlemleri(aşılama, tarama, genetik danışma ve prenatal tanı vb.) uygular
hastalıkların komplikasyonlarını tanır, tedaviyi yapar ve yönlendirir.

Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir cerrahi tedavi endikasyonu varsa cerrahiye yönlendirir
Hastanın beslenmesini düzenler Beslenme durumunu değerlendirir

Uygun enerji ve besin öğeleri gereksinimini belirler ve beslenmeyi düzenler
Enteral ve parenteral beslenme endikasyonlarını belirler ve uygular

Karaciğer nakli planlanması nakil endikasyonlarını sayar
nakil öncesi hazırlıkları yapar
gerektiğinde nakil merkezine yönlendirir
nakil sonrası izlemi yapar

Beslenme Normal büyüme ve gelişmeyi tanımlar besinlerin sindirim ve emilim süreçlerini tanımlar
Besinlerin metabolizmasını tanımlar
Yaş gruplarına göre besin gereksinimlerini tanımlar
Sağlıklı çocuk beslenmesini yürütür

Beslenme durumunu değerlendirir Öykü alır
Antropometrik ölçümleri yapar ve yorumlar Malnütrisyonu tanımlar ve sınıflandırır

Obesiteyi tanımlar ve sınıflandırır
Genel fizik muayenesini yapar Spesifik besin öğesi eksikliklerini tanır
Laboratuvar anormallikleri değerlendirir

Beslenme ve yeme bozukluklarını 
yönetir Normal yutma fizyolojisini açıklar

Yutma patolojilerini ayırt eder
Psikolojik yeme bozukluklarını ayırt eder
Tedavi planını yapar

Beslenme planlamasını yapar Oral beslenmeyi planlar
Enteral beslenme endikasyonlarını belirler ve uygular
Parenteral beslenme endikasyonlarını belirler ve uygular
Beslenmeye bağlı komplikasyonları tanır ve yönetir

Gastrointestinal sistemin 
konjenital anormallikleri ve 
kısa bağırsak sendromu

Kısa bağırsak sendromlu olguları 
yönetir Tanı koyar Öykü alır

Fizik muayenesini yapar
Doğuştan kısa bağırsak hastalığını ayırt eder
Ameliyat öncesi veya sonrasında kısa bağırsak sendromuna neden olabilecek hastalıkları 
(omfalosel, gastroşizis, atreziler, Hisrchsprung hastalığı, malrotasyon, volvulus) ayırt eder
Radyolojik bulguları ayırt eder

Tedavisini yönetir
Kısa bağırsak sendromuna neden olabilecek olguların preoperatif ve postoperatif tedavisini 
planlar
Enteral beslenme endikasyon ve kontrendikasyonlarını sayar
Parenteral beslenme endikasyonlarını sayar
Medikal tedavisini yapar, özel besin öğesi eksikliklerini belirler ve tedavi eder

Komplikasyonları yönetir Acil durumları tanır
Enteral beslenme komplikasyonlarını sayar
Parenteral beslenme komplikasyonlarını sayar
Acil cerrahi girişim endikasyonlarını sayar
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Transplantasyon endikasyonunu tanımlar ve yönlendirir
Sindirim sistemi konjenital 
anormalliklerini yönetir Tanı koyar Belirtilerini tanımlar ve değerlendirir

Bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Tiplerini ayırt eder
Trakeoösefageal fistülü tanımlar
Omfaloseli tanımlar
Gastroşizisi tanımlar
Ösefageal, duodenal, jejunal ve ileal atreziyi tanımlar
Malrotasyonu tanımlar
Değişik düzeylerdeki stenozları tanımlar
Az görülen diğer konjenital anormallikleri tanımlar
Mikroskopik/epitelyal anormallikleri ayırt eder
Radyıolojik bulguları ayırt eder
Histopatolojik bulguları ayırt eder

Tedavisini yönetir Cerrahi girişim endikasyonlarını belirler
Preoperatif tedavisini planlar
Postopertaif tedavisini planlar
Enteral beslenme endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar
Parenteral beslenme komplikasyonlarını tanımlar
Medikal tedavisini yapar

Komplikasyonlarını yönetir Cerrahi acil durumları (vulovulus, invajinasyon, vb) tanımlar
Medikal acil durumları (elektrolit, asit-baz dengesizlikleri vb) tanımlar
Enteral beslenme komplikasyonlarını tanır
Parenteral beslenme komplikasyonlarını tanır
Transplantasyon endikasyonlarını tanımlar ve yönlendirir

Kronik ishal ve 
malabsorpsiyon

Kronik ishal ve malabsorpsiyonu 
yönetir

Besinlerin sindirim ve emilim sürecini ve anormalliklerini 
tanımlar
Tanı koyar Öykü alır

Kronik ishal ve malabsorpsiyon nedenlerini tanımlar
Uygun laboratuvar tetkiklerini tanımlar ve uygular
Laboratuvar sonuçlarını yorumlar

Tedavisini yönetir Hastalığa özgü tedaviyi uygular
Besin öğesi eksikliklerini tanımlar ve tedavi eder
Hastaya özgü uygun beslenme ürününü ve yolunu belirler
Komplikasyonları tanımlar ve yönetir

Gastrointestinal sistem 
kanamaları Tanı Kanamanın anatomik yerini belirler Üst gastrointestinal sistem kanamalarını tanımlar ve nedenlerini sayar

Alt gastrointestinal sistem kanamsını tanımlar ve nedenlerini sayar
Kanama şiddetini belirler Klinik belirti ve bulgularını tanır

Laboratuvar sonuçlarını yorumlar
Kanama nedenini saptar Uygun tanı yöntemini seçer

Tedaviyi yönetir Hasta stabilizasyonunu ve acil girişimleri yapar
Nedene yönelik tedaviyi yönetir

Komplikasyonları yönetir
Acil girişimsel (cerrahi-radyolojik, vb) endikasyonlarını 
tanır ve tedavi için yönlendirir
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Motilite bozuklukları Tanı koyar Öykü alır
Fizik muayene yapar
Belirti ve bulgularını tanımlar
Ösefagus motilite bozukluklarını tanır
Mide motilite bozukluklarını tanır
İnce ve kalın bağırsak motilite bozukluklarını tanır

Temel motilite çalışmalarını yürütür Endikasyonlarını koyar Anatomik nedenleri ayırt eder
Mukozal ve metabolik nedenleri ayırt eder
Yutma ve ösefagus motilite bozukluklarını tanımlar
Mide motilite bozukluklarını tanımlar
İnce bağırsak motilite bozukluklarını tanımlar
Kolon ve anorektal motilite bozukluklarını tanımlar

Uygun testleri belirler ve sonuçlarını yorumlar Videofloroskopik çalışmaları değerlendirir
Ösefageal manometri endikasyonlarını belirler ve hastayı uygulanan merkeze yönlendirir
Ösefageal pH monitorizasyonu çalışmasını uygular ve değerlendirir (15 adet)
Radyonüklid mide boşalma zamanı çalışmasını değerlendirir
Antroduodenal motilite çalışmasını değerlendirir
Kolon transit zamanı çalışmalarını değerlendirir
Oroçekal ve total transit zamanlarını değerlendirir
Anorektal manometri çalışması endikasyonlarını belirler ve uygulanan merkeze yönlendirir

Etiyolojiyi ve birlikte olan sorunları tanımlar Primer-sekonder motlite sorunlarını ayırt eder
Motilte bozukluklarına yol açabilecek sistemik hastalıkları tanımlar
Birlikte olabilecek anormallikleri (otonomik disfonksiyon, kas/sinir hastalıkları) tanımlar

Tedavisini yürütür Tıbbi tedavisini planlar Kullanılan ilaçların yan etkilerini sayar
Girişimsel tedavi seçeneklerini (örn, akalazya) tanımlar 
ve uygular
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Beslenme planını yapar

Laboratuvar
Endoskopi (tanısal, 
girişimsel)

Tanısal ve girişimsel endoskopi 
işlemlerini yürütür Tanısal endoskopi işlemlerini yürütür Endikasyonları belirler

Endoskopik işlemlerin kontrendikasyonlarını tanımlar
Endoskopi öncesi hazırlık ve işlem için çocuğa/aileye bilgi verir ve onam alır
Hastanın yaşına uygun ve sorununa uygun endoskop kararını verir
Uygun sedasyonu belirler ve uygular
Endoskopik işlemi uygular
Endoskopik işlemlerin risklerini tanımlar,komplikasyonlarını tanır ve yönetir
Bireysel sınırlarını ve işleme ait sınırları tanır ve ne zaman destek isteyeceğini tanımlar
Endoskopik bulguları doğru tanır,tanımlar ve yorumlar
Endoskopik bulguları hastanın izlem ve tedavi planının oluşturulmasında kullanabilir
Endoskopi cihazının temizliğini ve bakımını tanımlar ve yapar
Kalitenin yükseltilmesi,enfeksiyonun kontrolü,sedasyon ve monitorizasyon konularında kabul 
edilen standartları tanımlar

Girişimsel endoskopi işlemlerini yürütür Yabancı cisim çıkarılması,polipektomi uygulamasının endikasyonlarını tanımlar
Varis ve varis dışı gastrointestinal sistem kanamalarında uygulanabilecek endoskopik 
girişimleri tanımlar
Yabancı cisim çıkarılmasını uygular
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Polipektomiyi uygular veya uygulanacak merkeze yönlendirir
Varis ve varis dışı kanamaların kontrolünde uygulanabilecek endoskopik girişimleri ( 
skleroterapi ve/veya band ligasyonu ) uygular
Perkütan endoskopi gastrostomi (PEG) endikasyonlarını belirler ve uygukar veya uygulanan 
merkeze yönlendirir

Karaciğer biyopsisi Endikasyonlarını belirler
Kontrendikasyonlarını belirler
Hasta hazırlığını yapar
İşlemi uygular Malzemelerin tam olduğunu denetler

Sedasyonu sağlar
İşlem bölgesinin sterilizasyonunu sağlar
Lokal anesteziyi yapar
Biyopsi işlemini yapar

Örneğin uygun koşullarda uygun 
laboratuvara ulaşmasını sağlar Alınan örneğin yeterli olup olmadığını değerlendirir

Patolog için gerekli klinik bilgiyi verir
Komplikasyonlarını tanır, izler ve 
yönetir
Klinikopatolojik yorumunu yapar

Diğer testler (soluk testleri, 
parasentez)

Soluk testleri (hidrojen, karbon, üre, 
vb) Soluk testlerini yürütür Endikasyonlarını tanımlar, uygun merkeze yönlendirir, sonuçları değerlendirir
Parasentez Endikasyonları belirler Parasentez işleminin endikasyonlarını tanımlar

Parasentez işleminin kontrendikasyonlarını tanımlar
Parasentez işlemi öncesi hazırlıkları yürütür Hasta ve/veya aileyi bilgilendirir ve onamlarını alır

Gereksinim olan malzemeleri sayar
Alınacak örnekler için uygun malzemeyi (tüp, kültür vasatı vb) sayar

Parasentez işlemini uygular Parasentez işlemini güvenli,tam olarak ve bağımsız şekilde uygular
Parasentez işleminin risklerini tanımlar,komplikasyonlarını tanır ve yönetir
Bireysel sınırlarını ve işleme ait sınırları tanır ve ne zaman destek isteyeceğini tanımlar
Alınan örneği uygun koşullarda test için laboratuvara gönderir

Parasentez bulgularını değerlendirir Asit sıvısının görünümünü (berrak, bulanık, hemorajik, şilöz, vb) tanımlar
Laboratuvar sonuçlarını doğru yorumlar
Sonuçlara göre hastanın tedavi ve izlemini yönetir

Parasentez işlemi komplikasyonlarını tanımlar Sızıntıyı tanır
Enfeksiyonu tanır
Karın içi organ zedelenme ve perforasyonlarını tanır

akademik
Araştırma planlanması ve 
yürütülmesi Araştırma planlamasını yapar Araştırma konusunu saptar

Konuyla ilgili literatürü toplar
Uygun materyal ve metodu saptar
Araştırma protokolünü yazar
Uygun etik kurul onaylarını alır

Araştırmayı yürütür Verileri toplar
Analiz eder
Sonuçları elde eder
Rapor/makale haline getirir
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Bilimsel makalelerin 
değerlendirilmesi ve 
sunumu

Makalelerin değerlendirilmesi ve 
sunumu Makalelerin bilimsel niteliğini değerlendirip sunar bilimsel makalelere ulaşabilir

Bilimsel makalelere ulaşılacak kaynakları bilir
bu kaynaklarda ilgili makaleleri bulabilir
Makalelerin bilimsel değerini anlayabilir
bilimsel makaleleri İngilizce ve Türkçe okuyup anlayabilir
Makalenin hangi bölümlerden oluştuğunu bilir
amacını anlayabilir
çalışmanın nerede yapıldığını ve meteryal metodunu anlayabilir
Elde edilen bulguları kavrayıp ve yorumlayabilir
konunun tartışmasını ablayabilir
Makalede vurgulanan ana sonucu anlar
Bilimsel makaleleri sunabilir
makalenin amaç-giriş, materyal metod, bulgular, Tarışma ve sonuç bölümlerinden oluştuğunu 
bilir
Bu bölümleri uygun sırayla, Türkçe dil kurallarına uyarak anlaşılabilir bir sunumla anlatabilir

etik Yasal ve etik uygulamalar
Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler 
kurar
Hasta ve yakınları ile iyi ilişkiler kurar Hasta güvenliğni sağlar

Hasta mahremiyetini gözetir
Girişimler ve araştırmalar için 
aydınlatılmış onam alır
İyi klinik uygulama kılavuzlarına uyar
Kanıta dayalı uygulama yapar
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