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2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
f. Yan	  Dallar	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  

MÜFREDAT	  

GÖREV	  GRUBU	   GÖREV	   GÖREV	  ANALİZİ	  1	   GÖREV	  ANALİZİ	  2	   ÖĞRENİM	  HEDEFİ	  

Genel	  Yetkinlikler	  

Hastadan	  Öykü	  Alır	   	   	   	  

Fizik	  Muayene	  Yapar	   	   	   	  

Akılcı	  İlaç	  Kullanımı	  Sağlar	   	   	   	  

Mesleki	  Profesyonellik	  

Zaman	  Yönetimi	  Yapar	   	   	   	  

Hasta	  Merkezli	  Klinik	  Uygulama	  Yapar	   	   	   	  

Hasta	  Güvenliğini	  Sağlar	   	   	   	  

Ekip	  Çalışması	  Yapar	   	   	   	  

Hizmet	  Kalitesini	  Geliştirir	   	   	   	  

Enfeksiyon	  Kontrolü	  Yapar	   	   	   	  

Uzun	  Dönem	  Hekim	  ve	  Hasta	  Eğitimi	  Yapar	   	   	   	  

Ölmekte	  	  Olan	  Hastaya	  Bakım	  Yapar	   	   	   	  

Sağlığın	  Gelişimini	  Sağlar	   	   	   	  

Kişisel	  Gelişimini	  Sağlar	   	   	   	  

İletişim	  

Hasta	  ve	  Yakınları	  İle	  İyi	  İletişim	  Kurar	   	   	   	  

Kötü	  Haber	  Verir	   	   	   	  

Şikayetleri	  Karşılar	   	   	   	  

Tıbbi	  Hataları	  Yönetir	   	   	   	  
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Ekibi	  ile	  İyi	  İletişim	  Kurar	   	   	   	  

Hukuk	  ve	  Etik	  

Hasta	  Mahremiyetini	  Gözetir	   	   	   	  

Aydınlatılmış	  Onam	  Alır	   	   	   	  

Yasalara	  Uygun	  Klinik	  Uygulama	  Yapar	   	   	   	  

Araştırma	  Etiğine	  Uyar	   	   	   	  

Kanıta	  Dayalı	  Uygulama	  Yapar	   	   	   	  

Klinik	  Görevleri	  

KOAH	  Yönetimi	  Yapar	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Klinik	  Girişim	  Görevleri	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Göğüs Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf:7/13 8/28



	  

8	  

8	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

1. Eğitim	  verecek	  kişinin	  Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  uzmanı	  
ünvanını	  almış	  olması	  

2. Eğitim	  verecek	  kişinin	  Üniversite	  hastanesinde	  ve	  
Sağlık	  Bakanlığı	  Eğitim	  hastanesinde	  çalışıyor	  olması.	  	  

3. Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  yan	  dal	  eğitimi	  veren	  
merkezde	  en	  az	  3	  Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  uzmanın	  
çalışıyor	  olması	  gerekir.	  

4. Her	  yıl	  alınacak	  yan	  dal	  öğrencisi	  sayısının	  her	  eğitici	  
için	  bir	  öğrenciden	  daha	  fazla	  olmaması	  gerekir.	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

1. Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  eğitimi	  veren	  merkezde	  
olması	  gereken	  araçlar	  

• Spirometre	  

• Ter	  testi	  ölçüm	  cihazı	  

• Fleksibl	  bronkoskop	  	  (bebek	  ve	  çocuklara	  
uygulanacak	  	  boyutlarda),	  	  bronkoskop	  
ekipmanı	  ve	  bu	  amaçla	  düzenlenmiş	  ortam	  
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(bronkoskopi	  laboratuarı	  ve/veya	  
ameliyathanede	  bu	  amaçla	  kullanılan	  oda	  gibi)	  

• Pulse	  oksimetre	  	  

• Nebulizatör	  

• Kan	  gazı	  ölçüm	  cihazı	  

• Non-‐invaziv	  ve	  invaziv	  mekanik	  ventilasyon	  
cihazları	  .	  

2. Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  alanındaki	  hastalıkların	  tanı	  
ve	  tedavisinde	  	  işbirliği	  sağlanacak	  diğer	  bilim	  dalları	  
ve	  yan	  dalların	  (çocuk	  cerrahisi	  ve/veya	  göğüs	  
cerrahisi,	  patoloji,	  histoloji,	  kulak	  burun	  boğaz,	  
enfeksiyon,	  mikrobiyoloji,	  radyoloji,	  fizik	  tedavi	  	  ve	  
rehabilitasyon,	  diyet,	  immünoloji,	  gastroenteroloji,	  
kardiyoloji,	  endokrinoloji,	  	  genetik	  veya	  moleküler	  
biyoloji)	  aynı	  merkezde	  olması	  veya	  aynı	  merkezde	  
bulunmuyorsa	  	  işbirliği	  sağlanabilecek	  diğer	  yakın	  	  
merkezlerin	  resmi	  olarak	  belirlenmesi.	  (Çocuk	  Göğüs	  
Hastalıkları	  bilim	  dalının	  temel	  hastalıklarından	  olan	  
kistik	  fibrozis	  hastalığı	  multidisipliner	  yaklaşım	  
gerektirir).	  

3. Çalışılan	  merkezde	  Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  bilim	  dalı	  
tarafından	  kullanılabilecek	  en	  az	  10	  hasta	  yatağının	  
olması.	  
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4. Çalışılan	  merkezde	  Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  bilim	  
dalındaki	  görevlerin	  (hemşirelik	  hizmetleri,	  spirometre	  
uygulanması,	  terde	  klor	  ölçümü	  yapılması,	  
bronkoskopi	  uygulaması	  yardımcılığı)	  sürdürülebilmesi	  
için	  gerekli	  en	  az	  2	  yardımcı	  sağlık	  personelin	  
(hemşire,	  	  sağlık	  teknisyeni)	  	  bulunması.	  

5. Çalışılan	  merkezde	  Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  alanında	  
hizmetlerin	  sağlanması	  için	  gerekli	  fiziki	  	  şartların	  
sağlanması	  (poliklinik	  odaları,	  testlerin	  yapılacağı	  
odalar,	  	  hasta	  bekleme	  odası	  gibi).	  

	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  Test,	  Vb)	  

Çalışılan	  merkezde	  hasta	  grupları,	  bir	  yılda	  en	  az	  görülmesi	  
gereken	  hasta	  sayısı	  ve	  yapılması	  gereken	  uygulamalar	  

• Alt	  solunum	  yolu	  enfeksiyonları	  (40	  hasta)	  

• Tüberküloz	  (5)	  

• Kistik	  Fibrozis	  (10)	  

• Konjenital	  solunum	  sistemi	  hastalıkları	  (5)	  

• Aspirasyon	  sendromları	  (10)	  

• Sistemik	  hastalıkların	  akciğer	  sorunları	  (10)	  

• Astım	  ve	  diğer	  hışıltı	  (wheezing)	  nedenleri	  (20)	  
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• Uykuda	  solunum	  bozuklukları	  (5)	  

• Bronkopulmoner	  displazi	  	  (5)	  

• Bronkoskopi	  ve	  bronkoalveoler	  lavaj	  uygulaması	  (30)	  

• Solunum	  fonksiyon	  testlerinin	  değerlendirilmesi	  (50)	  

• Akciğer	  grafisi	  yorumlaması	  (100)	  

• Bilgisayarlı	  akciğer	  tomografisi	  yorumlaması	  (20)	  

• Torasentez	  uygulaması	  (2)	  

• Non-‐invaziv	  mekanik	  ventilasyon	  uygulaması	  (2)	  

• Tüberkülin	  deri	  testi	  uygulaması	  ve	  değerlendirilmesi	  
(20)	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
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8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:1/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik
Solunum semptom ve 
bulgularının ayırıcı tanısını yapar Semptomları tanır Öykü alır Solunum sistemine ait sistematik öykü almayı bilir

Öksürük, balgam, Gürültülü solunum (horlama, hışıltı), Siyanoz, Parmaklarda 
çomaklaşma, Akut ve kronik pulmoner hipertansiyon, göğüs ağrısı nedenleri ve 
bulgularını sayar

Fizik muayene bulgularını yorumlar Solunum sistemi muayenesini yapar
Ayırıcı tanıyı yapar Solunum sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısını yapar

Akut ve kronik akciğer 
infeksiyonlarını tanır ve tedavi 
eder

Laringotrakeobronşit, epiglottit ve 
trakeit tanısını koyar (1-2. yıl) Öykü alır

· Epiglottitin etyoloji, patofizyolojisinin, klinik bulgularının ve tanı yöntemlerinin 
bilinmesi, ayırıcı tanısının yapılabilmesi, tedavisinin yapılması
· Bakteriyel trakeitin etyoloji, patofizyolojisi, klinik bulguları ve tanı yöntemleri, 
ayırıcı tanısı, tedavisinin yapılması

Semptomları tanır
Bulguları tanır
Lab test belirler
Ayırıcı tanı yapar

Laringotrakeobronşit, epiglottit ve 
trakeit tedavisini yapar (1-2. yıl) Medikal tedavisini yapar

Diğer tedavileri yönetir
Laringotrakeobronşit, epiglottit ve 
trakeit komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyon tedavisini yönetir
Bronşit ve bronşiyolit tanısını koyar (1-
2. yıl) Öykü alır Bronşiyolit etkenleri

patofizyoloji
Semptomları belirler Hastalığın ağırlık derecesini değerlendirir
Bulguları tanır
Laboratuvar testleri belirler
Ayırıcı tanısını yapar

Bronşit ve bronşiyolit tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar
Yoğun bakım endikasyonlarını değerlendirir

Bronşit ve bronşiyolit 
komplikasyonlarını yönetir Astım ile ilişkisini dğerlendirir

Uzun süreli sekelleri tanır ve tedavi eder
Bronşiyolitis obliterans tanır ve tedavi eder

Pnömoni tanısı koyar (1. yıl) Öykü alır Etkenleri ve yaş gruplarına göre dağılımını sayar
Semptomları belirler
Bulguları tanır
Laboratuar testleri belirler
Ayırıcı tanısını yapar
Etkenleri ve yaş gruplarına göre dağılımlarını 
sayar · Fizik muayene bulguları

· Pnömonili hastanın akciğer grafilerini değerlendirebilmesi
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:2/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
· Tanı yöntemleri
· Komplikasyonları ve tedavileri
· Tedavisi
· Korunma yolları

Toplumda gelişen pnömoni, hastanede gelişen 
pnömoni, bağışıklığı baskılanmış hastada gelişen 
pnömonilerin özelliklerini ayırdedebilir

Pnömoni tedavisini yapar (1-2. yıl) Medikal tedavisini yapar
Yoğun bakım endikasyonlarını değerlendirir

Pnömoni komplikasyonlarını yönetir 
(1-2. yıl) Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Pnömoni koruyucu hekimliğini yapar Danışma verir
Paraziter akciğer hastalıklarının 
tanısını koyar (1-2. yıl) Öykü alır

Semptomları belirler
Bulguları tanır
Lab test belirler
Ayırıcı tanı yapar

Paraziter akciğer hastalıklarının 
tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar

Diğer tedavileri yönetir
Paraziter akciğer hastalıklarının 
komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyon tedavisini yönetir
Paraziter hastalıkların koruyucu 
hekimliğini yapar Danışmanlık verir

Tüberkülozun yönetimi Tüberküloz tanısını koyar Öykü alır

Tüberkülozun dünyadaki değişik coğrafyalarda ve değişik gruplardaki 
prevelansını, bunu etkileyen faktörleri, zamanla nasıl değişim gösterdiğini 
açıklayabilmeli
Türkiye’de değişik bölgelerde tüberküloz sıklığını ve bunu etkileyen dinamikleri 
açıklayabilmeli
Tüberküloz basilinin değişik ortamlarda ve çevre şartlarında yaşama ve üreme 
özelliklerini açıklayabilmeli
Tüberküloz basilinin infektivitesi (infeksiyon ve hastalık yapma özellikleri) 
hakkında bilgili olmalı
Tüberküloz basilinin antimikrobiyal ilaçlardan etkilenme mekanizmalarını 
sayabilmeli

Semptom belirler

Bulguları tanır
Çocuklarda akciğer tüberkülozunun ortaya çıkabileceği değişik klinik bulguları ve 
taklit edebileceği tabloları iyi bilmeli
Akciğer tüberkülozunun çocuklardaki klinik tablolarının erişkin tüberkülozundan 
farklarını sayabilmeli
Akciğer dışı tüberkülozun klinik tablolarını iyi tanımalı
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Lab testleri belirler
Tüberküloz tanısında in vivo (PPD testi ve diğerleri) testlerin yapılması ve 
yorumlanması ile ilgili bilgili olmalı
Tüberküloz basilinin izole edilebilmesi için gerekli muayene maddelerini ve nasıl 
alınacağını (balgam, mide açlık suyu, uyarılmış balgam, BAL sıvısı, doku 
örnekleri) açıklayabilmeli

Tüberküloz basilinin mikrobiyolojik (kültür, BACTEC vs) ve moleküler (PCR) 
yöntemlerle değişik vücut sıvılarında ve dokularında gösterilmesini açıklayabilmeli
Tüberküloz tanısında kullanılan immunolojik yöntemleri (ör:Quantiferon, Elispot 
vs) ve dayandığı prensipleri bilmeli
Tüberküloz tanısında kullanılan serolojik yöntemleri bilmeli
Tüberküloz tanısı için kullanılan in vivo ve in vitro testlerin doğruluğu ve yorumu 
konusunda bilgili olmalı, testlerin duyarlılığı ve özgüllüklerini bilerek 
değerlendirebilmeli.
Akciğer dışı tüberkülozun tanı yöntemlerini iyi bilmeli, gerekli bilim dalları ile 
konsültasyonlar ile tanıyı kesinleştirme becerisini gösterebilmeli

Ayırıcı tanı yapar
Latent Tüberküloz tanısını koyar Latent tüberkülozun araştırılması gereken hedef kitlenin kimler olduğunu bilmeli

Latent tüberküloz kriterlerini ve tanısı için gerekli klinik ve laboratuar özelliklerini 
bilmeli
Aktif hastalık ile latent tüberkülozu ayırt edebilmeli ve bunun önemini bilmeli

Dirençli tüberküloz tanısını koyar Dirençli tüberkülozun görüldüğü risk gruplarını sayabilmeli
Tüberküloz tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar Ülkede varolan tüberküloz kontrol programını tanımalı

Doğrudan gözetim tedavisinin prensiplerini bilmeli ve uygulamalı
Akciğer dışı tüberkülozun tedavi prensiplerini (ilaçların değişik dokulara 
geçebilme özellikleri, ilaç dozları, süreler vs) açıklayabilmeli
Tüberküloz ilaçlarının etkinliği ve yan etkilerinin bilinmesi

Dirençli tüberküloz tedavisini yapar
Dirençli tüberküloz tedavisinde deneyim ve başarı sağlamış merkezlerle temasa 
geçerek gereken işbirliği içinde çalışma becerisini gösterebilmeli

Latent tüberküloz tedavisini yapar
Latent tüberküloz tedavisinin dayandığı temel prensipleri bilmeli, uygulayabilmeli 
ve denetleyebilmeli

Tüberküloz komplikasyonlarını 
yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonları hakkında bilgili olmalı ve erken müdahale ile zararlarını azaltıcı 
önlemler alabilmeli

Komplikasyonun tedavisini yönetir
Tüberküloz kontrol programlarını bilir 
ve yönetir

Sağlık sisteminde varolan tüberküloz kontrol 
programlarını tanır ve katkıda bulunabilir

Ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan tüberküloz kontrol programları 
hakkında bilgi sahibi olmalı
Gereğinde ekip kurma becerisi göstererek ülke çapındaki kontrol programlarına 
katkıda bulunabilmeli

Koruyucu hekimlik yapar Danışma verir
Aktif tüberkülozlu hasta ile temaslı kişilerin alması gereken koruyucu önlemlerin 
ve hijyen tedbirlerinin açıklanabilmesi
Aktif tüberküloz ile temaslı olan çocuklara verilmesi gereken ilaç ile korunma 
tedavisinin planlanması, denetlenmesi ve sonunda hastanın takip grubuna alınması
BCG aşısının uygulanma prensiplerini ve komplikasyonlarını iyi bilmeli
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Astım ve çocukluk çağı hışıltılı 
hastalıkların yönetimi Astım tanısını koyar Temel bilgilere sahiptir Astım patogenezinin açıklanabilmesi

Astım fenotiplerinin sayılabilmesi
Tanımının açıklanması
Etiyoloji; genetik faktörlerin, iç ve dış alerjik ve alerjik olmayan etkenlerin 
açıklanabilmesi
Epidemiyoloji; yurt içi ve yurt dışı prevalans ve etkileyen faktörlerin 
açıklanabilmesi

Öykü alır
Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab testleri belirler Radyolojik incelemelerin değerlendirilmesi (PA Akc grafisi, BT)

Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
Reversibilite testi
Provokasyon testleri, spesifik ve nonspesifik testlerin uygulanması ve 
değerlendirilmesi
Alerji testlerinin in vivo ve in vitro (RAST, Deri Testi) yorumlanması
İnflamasyon markırlarının değerlendirilmesi
Kan gazının değerlendirilmesi

Ayırıcı tanı yapar
Astımla karışabilen hışıltı ile gelen çocuklardaki hastalıklar arasında ayırıcı tanı 
yapılabilmesi

Astım tedavisini yapar Tedavisini yapar

Akut atağın ağırlık derecesinin saptanması, evde tedavi, acil ünitesinde tedavi ve 
hastaneye sevk kriterleri ve yoğun bakım tedavisinin rehberler eşliğinde 
açıklanabilmesi
Akut Atak tedavisi
Astımda etkenlerden korunma yöntemlerinin sayılabilmesi
Kronik astım farmakolojik tedavisinin ağırlık derecesi ve yaş gruplarına göre 
rehberler eşliğinde uygulanması
Gelişebilecek komplikasyonların ve tedavisinin yapılabilmesi
İmmunoterapi endikasyonlarının bilinmesi ve tedavi için Alerji-İmmunoloji 
ünitesine sevk kriterlerinin sayılabilmesi

Astım komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler
Komplikasyonların tedavisini yönetir

Koruyucu hekimlik yapar Danışma verir
Çocukluk çağı hışıltılı hastalıklarını 
tanır, ayırıcı tanı ve tedavisini yapar Hışıltılı hastalıklarla ilgili temel bilgilere sahiptir Hışıltılı çocuk tanımlamasının yapılabilmesi

Etyoloji, çeşitli yaş gruplarına göre akut, yineleyen ve persistan hışıltı nedenlerinin 
bilinmesi

Hışıltılı hastalıkların tanısını koyar Öykü alınması
Fizik bakı
Laboratuar analizleri
Radyolojik inceleme (PA grafi, BT, MR, sintigrafi) endikasyonu ve 
değerlendirilmesi
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Hışıltılı hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Ayırıcı tanıda yapılması gereken laboratuvar analizlerinin bilinmesi ve 
yorumlanması

Hışıltılı hastalıkların tedavisini yapar Hastalıklara özgün tedavi şemalarının bilinmesi ve uygulanması
Uzun dönem sekellerinin bilinmesi, tedavi ve izleminin yapılması

Allerjik hastalıkları bilir
Allerjik hastalıkların temel bilgilerini 
bilir

Alerjik inflamasyonun patofizyolojisi, temel 
genetik, temel epidemiyolojiyi bilir
IgE-ilişkili duyarlılık için in-vivo testleri 
yorumlayabilir
Spesifik IgE ‘yi saptamak için in vitro testler, 
inflamasyon belirteçleri değerlendirebilir
Alerji biliminde kullanılan diğer testleri 
yorumlayabilir
Anaflaksi, alerjik rinit tanı ve tedavisini yönetir
Spesifik immunoterapi kavramını bilir
Allerjenlerin ortamdan eliminasyon yöntemleri 
ve etkisini bilir

Kistik fibrozis tanı ve tedavisini 
yapar Temel bilgileri bilir KF genetik ve patofizyolojisini bilir

KF epidemiyolojisini bilir
Hastadan hastaya infeksiyon bulaşıcılığı, hijyen 
ve mikrobiyolojiyi bilir
Hastalığın doğal seyrini bilir ve prognozu 
etkileyen faktörleri sayar

Kistik fibrozis tanısını koyar Öykü alır
Semptomları değerlendirir Hastalığın solunum sistemine ait semptomları bilir

Hastalığın solunum sistemi dışı bulgularını bilir
Bulguları tanır İntrauterin ve yenidoğan döneminde görülen KF klinik tabloları bilir
Lab testlerini belirler Yenidoğanda kullanılan KF tarama testlerinin (IRT vb) bilir ve yorumlar

Ter testini uygular ve yorumlar
Mutasyon analizi sonuçlarını değerlendirir
Nazal potansiyel farkı sonuçlarını değerlendirir.
Gastrointestinal sistemin tutulumunu gösteren testleri (elastaz, kimotriptik aktivite) 
değerlendirir
Radyolojik incelemeleri yorumlar

Ayırıcı tanısını yapar
Kistik fibrozis tedavisini yapar (1-3. 
yıl)

Solunum sisteminde sıklıkla görülen enfeksiyon 
etkenlerine yönelik tedavileri yapar
Solunum sistemine yönelik inhalasyon 
tedavilerini uygular

KF’de kullanılan fizyoterapi yöntemleri, 
fizyoterapistler ile işbirliğini sağlayarak yönetimi

Solunum sistemi dışı tedavi yöntemlerini uygular
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Yeni tedavi yöntemlerini bilir
Son dönem akciğer hastalığının tedavisi, 
transplantasyon endikasyonlarını bilir.

Kistik fibrozisin komplikasyonlarını 
yönetir Komplikasyonları belirler Akciğer komplikasyonlarını (hemoptizi, pnömotoraks, atelektazi, ABPA) bilir

Komplikasyon tedavisini yönetir
Solunum sisteminin konjenital 
anomalilerinin tanı ve tedavisini 
yapar Tanısını koyar Temel konuları bilir Solunum sisteminin gelişimsel anatomisini bilir (1. yıl)

Konjenital lobar amfizem, Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonları 
(konjenital kistik adenomatoid malformasyonlar), Bronkojenik kistler, Diyafram 
hernileri, Trakeoözefagial fistüller ve vasküler ringlerde klinik özelliklerin, 
bronkoskopik ve

Öykü alır
Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Konjenital anomalilerin tedavisini 
yapar Tıbbi tedavisini yapar Uzun dönem takibini yapar, prognozunu bilir

Diğer tedavileri yönetir
Komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavilerini yönetir
Prematürenin kronik akciğer 
hastalığını tanır ve tedavi eder Tanı koyar Öykü alır Akciğerlerin gelişimsel anotomisi ve fizyolojisini bilir

Prematürenin kronik akciğer hastalığında gebelik haftası ve oksijen bağımlılığına 
göre tanı kriterlerini bilir
Patogenez ve histopatolojik özellikler ve etkileyen faktörleri bilir

Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab testi belirler
Ayırıcı tanı yapar

Tedavisini yapar
Erken ve uzun dönemde tedavi yaklaşımlarını 
bilir
Evde oksijen tedavisi uygulama özelliklerini bilir 
ve aileye öğretir
Evde mekanik ventilasyon tedavisini uygular ve 
aileye öğretir
Eşlik eden göz, nörolojik, kardiyak sorunlar 
yönünden izler ve gerekli bölümler ile işbirliğini 
sağlar

Komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler
Komplikasyon tedavisini yönetir
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Koruyucu hekimliğini yapar

Prematürenin kronik akciğer hastalığı gelişiminin 
önlenmesi için Respiratuar distres sendromunda 
kullanılması uygun olan mekanik ventilatör 
modları ve özelliklerini bilir
Kolaylaştırıcı kardiyak nedenlere yönelik tedavi 
yaklaşımları ve gerekli bölümler ile 
konsültasyonları sağlar
Erken dönemde beslenme, vitamin desteği 
tedavilerini bilir
Evde enfeksiyonlardan korunma ve gerekli aşılar 
konusunda aileyi eğitir
RSV’den korunma yöntemlerini uygular

Bronşiektazi tanı ve tedavisini 
yapar Tanısını koyar Öykü alır Bronşektaziye neden olan etyolojik faktörleri sayar

Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab testleri belirler Bronşektazi tanısını koymak için hangi radyolojik tetkikin gerektiğini ayırt eder

Bronşektaziye yol açan nedeni bulabilmek için yapılması gereken tanı yöntemlerini 
sayar

Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar Bronşektazili hastanın tıbbi tedavisinde kullanılan ajanları sayar

Antibiyotik kullanma endikasyonlarını bilir
Bronşektazide göğüs fizyoterapisi yöntemlerini bilir ve fizyoterapistler ile 
işbirliğini sağlar

Diğer tedavileri yönetir Cerrahi endikasyonları sayar
Komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyon tedavilerini yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar Danışma verirDiğer solunum sistemi 

hastalıklarının tanı ve tedavisini 
yapar ( İnterstisyel akciğer 
hastalıkları, primer silyer 
diskinezi, sarkoidoz, pulmoner 
hemosiderozis, gastroözefageal 
reflü, yabancı cisim aspirasyonu, 
pulmoner vasküler hastalıklar, 
sistemik

Diğer solunum sistemi hastalıklarının 
tanısını koyar (1-2 yıl) Öykü alır Gastroesofagal reflünün patofizyolojisi, etyolojisi, tanı ve tedavisini bilir (1-2 yıl)

Primer silyer diskinezinin patofizyolojisi, genetik, etyolojisi, tanı ve tedavisini bilir 
(1-3 yıl)
Bronşiyolitis obliteransın patofizyolojisi, genetik, etyolojisi, tanı ve tedavisini bilir 
(1-3 yıl)
İnterstisyel akciğer hastalıklarının patofizyolojisi, genetik, etyolojisi, tanı ve 
tedavisini bilir (1-3 yıl)
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Pulmoner vasküler hastalıkların patofizyolojisi, etyolojisi, tanı ve tedavisini bilir (1-
3 yıl)
Sarkoidozun patofizyolojisi, etyolojisi, tanı ve tedavisini bilir (1-3 yıl)
Pulmoner hemorajinin-hemosiderozisin patofizyolojisi, etyolojisi, tanı ve tedavisini 
bilir (1-3 yıl)
Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu tanı ve tedavisini bilir (1-3. yıl)
Onkolojik hastalıkların akciğer tutulumunun tanı ve tedavisi, tedavide kullanılan 
yöntemlerin yan etkilerini ve tedavisini bilir (1-3 yıl)
Nöromüsküler hastalıkların akciğer tutulumunun tanı ve tedavisini bilir (1-3 yıl)

Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab test belirler Kan gazları,O2 satürasyonlarının izlemi, SFT yapar ve yorumlar

Görüntüleme teknikleri-HRCT ve EKO sonucunu değerlendirir
Doku tanısına yönelik girişim endikasyonları-Radyoloji ve Patoloji ile birlikte, 
Histopatolojik özelliklerine göre sınıflamayı yapar
Ventilasyon perfüzyon sintigrafi endikasyonlarını sayar
Kanama diatezi testlerini açıklar

Ayırıcı tanı yapar

Tedavisini yapar Medikal tedavisini yapar

Konservatif tedavi yaklaşımları, Antibakteriyal tedavi endikasyonları, 
Antiinflamatuvar ve bronkodilatör tedavi endikasyonları , Mukolitik ve 
mukokinetik tedavi endikasyonları , Fizyoterapi yöntemlerini uygular
Ev O2 tedavi endikasyonlarını, İnvazif ve non-invazif ventilasyon tedavileri bilir

Diğer tedavileri yönetir Cerrahi tedavi endikasyonlarının bilir ve cerrahi bölümlerle ilişki kurar
Komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyonların tedavisini yönetir

Uykuda solunum sorunlarının 
tanı ve tedavisini yapar

Uyku-apne sendromu, üst solunum 
yolu direnç sendromu ve 
hipoventilasyonun tanısını koyar Öykü alır Uykudaki solunum sorunlarına dair öykü almayı bilmek

uykuda solunum sorunlarının fizyolojisini ve patolojisini açıklar
Semptomları değerlendirir Uykudaki solunum sorunlarına dair semptomları yorumlar
Ayırıcı tanıyı yapar Uykuda solunum sorunlarına neden olan diğer hastalıklarından farklılıkları saptar
Laboratuvar testini belirler Tanı için gereken laboratuvar testlerini düzenler
Polisomnografi sonucunu değerlendirir Polisomnografi testininin yöntemini açıklar

Polisomnografi sonuçlarını çözümler
Uykuda solunum sorunlarının 
tedavisini yapar Uykuda solunum sorunlarının tedavisini yönetir Cerrahi tedavi endikasyonlarını değerlendirir

Non-invazif mekanik ventilasyon tedavisi endikasyonu koyar ve uygular
Komplikasyonları yönetir

Kronik hastalıklarda solunum 
rehabilitasyonunu yönetir

Fizik tedavi ve rehabilitasyon disiplini 
ile koordinasyonu sağlar

Kronik solunum hastalıklarından multidisipliner 
yaklaşımı tanımlayabilir ve multidisipliner 
yaklaşımda işbirliğinin temel ilkelerini sayabilir
Multidisipliner takımın içinde yer alıp hasta izler
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Solunum fizyoterapisi tekniklerinin 
prensipleri, endikasyonu ve 
kısıtlılıklarını açıklayabilir

Fizyoterapi tekniklerinin prensiplerini, 
endikasyonlarını ve kısıtlılıklarını sayar

İnhalasyon tedavilerini bilir 
(antibiyotik, steroid, 
bronkodilatör)

İnhalasyon teknik ve tedavilerinin 
temel özelliklerini açıklar

İnhalasyon yoluyla alınan ilaçların aerosol 
özelliklerini ve akciğerdeki dağılımının temel 
özelliklerini açıklar
İnhalasyon tedavisi endikasyonlarını sayar

Noninvazif ve invazif mekanik 
ventilasyondaki hastalara inhalasyon 
tedavisini düzenler

Solunum desteği ihtiyacı olan hastalara 
uygulanan inhalasyon tedavi tekniklerini 
açıklayabilmeli, tedavi yöntemlerinin birbirlerine 
üstünlüklerini sayabilir

Evde oksijen, invaziv ve noninvaziv 
mekanik ventilasyon tedavilerini 
programlar

Evde oksijen tedavisi, noninvaziv ve invaziv 
mekanik ventilasyon endikasyonlarını sayabilir
Evde solunum desteği ihtiyacı gösteren hastaları 
takip edebilir, solunum desteği ihtiyacı olan 
hastaların takibinde gereken tetkikleri sayar

Noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyonda 
kullanılan cihazların teknik özelliklerini sayabilir

Akut ve kronik solunum 
yetmezliğini yönetir Temel bilgilere sahiptir

Solunum sisteminin ve solunum kontrol eden 
merkezlerin anatomisi, Solunumun santral ve 
periferik kontrol eden merkezlerin fizyolojisi, 
solunum mekaniği ve fizyolojisini bilir.
Akciğerlerde gaz değişimi, Doku düzeyinde 
solunum işlevini bilir.
Normal kan gazı değerleri ve normalden 
sapmaları yorumlar, Solunum yetmezliğinin 
klinik ve laboratuar bulguları ile tanımlar
ALI ve ARDS klinik ve laboratuar bulguları ile 
tanı kriterlerini sayar

Tanısını koyar Öykü alır Tip1 ve Tip 2 solunum yetmezliğinin tanısını koyar, neden olan hastalıkları sayar
Semptomları değerlendirir
Bulguları tanır
Lab testleri belirler
Ayırıcı tanı yapar

Tedavisini yapar Medikal tedavi yapar Oksijen tedavisi ve endikasyonlarını açıklar
ALI ve ARDS tedavi yaklaşımlarını tanır

Diğer tedavi yönetir Trakeotomi endikasyonları, bakımı ve izlemini yapar (1-3. yıl)
İnvaziv ve non-invazif mekanik ventilatör uygulama endikasyonları, aletlerin 
modları, hastaya göre ayarlanması ve bu tedavi altındaki hastaları izler (2-3.yıl)
Evde trakeotomili ve/veya mekanik ventilatördeki hastayı izler ve aileyi eğitir

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları belirler
Komplikasyon tedavisini yönetir
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Akciğer Transplantasyonu
Hastanın akciğer transplantasyonuna 
hazırlar

Akciğer transplantasyonu endikasyonlarının 
hastalıklara göre sayar
Hastaya transplantasyon için gerekli tetkikleri 
düzenler (konsültasyonlar, laboratuar analizleri, 
sosyal durum değerlendirilmesi) nakil konseyine 
sunar

Transplantasyon sırasında ve 
sonrasında medikal tedavi ve izlemi 
düzenler

Transplantasyon sırasında hastanın ve donorün 
klinik ve laboratuar olarak uygunluğunun 
değerlendirir
Transplantasyon sırasında ve nakil sonrasında 
uygulanacak medikal tedaviyi tanımlar
Transplantasyon sonrası gelişebilecek 
komplikasyonların tanı ve tedavi yöntemlerinin 
sayar

Araştırma
Epidemiyoloji ve Çevre Sağlığı 
ilişkisini değerlendirir

Epidemiyoloji ve istatistiğin temel 
prensiplerini bilir

Epidemiyoloji ve istatistiğin temel prensiplerini 
sayabilmeli, araştırmalarda kullanılan teknikleri 
açıklayabilmeli.

Solunum hastalıklarının prevalans ve 
insidansını bilir

Ülkemizde ve dünyada solunum hastalıklarının 
prevalans ve insidansları hakkında bilgi 
verebilmeli.

İç ve dış ortam hava kirliliğinin 
solunum sağlığına etkilerini 
değerlendirir

İç ve dış ortam hava kirliliği nedenlerinin 
sayılabilmesi, solunum sağlığına olan etkilerinin 
değerlendirilmesi.

Solunum yolu hastalık yükü, önleyici 
halk sağlığı politikaları belirlenmesi ve 
kaynakların akılcı kullanımı 
konusunda bilgi sahibidir

Solunum yolu hastalıklarının hastalık yükünü 
hesaplar
Önleyici halk sağlığı politikalarının belirlenmesi 
konusunda bilgi sahibidir ve akılca kullanımını 
açıklayabilir

Multidisipliner ekip çalışmasını 
yönetir

Hasta bakımı için multidisipliner ekip 
belirlemek, görev paylaşımı 
yapar,ekibin bir parçası olarak uyum 
içinde çalışır 1,2 ve 3. yıl
Proje geliştirilmesi ve yürütülmesi için 
multidisipliner ekip belirler, görev 
paylaşımı yapmak ve ekibin bir parçası 
olarak uyum içinde çalışır 3. yıl
Mali, ekipman, insan ve araştırma fonu 
kaynaklarını belirler ve ulaşır 2-3. yıl

Ülkenin sağlık ekonomisini anlar, buna 
uygun çalışma programı düzenler 3. yıl
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Araştırma yönetir

Araştırma projesini planlar, tasarlar, 
yürütür, analiz eder ve yayınlanması 
ile ilgili prensipleri bilir

Araştırma projesini planlar ve tasarımındaki 
temel ilkeleri değerlendirir
Araştırma projesinin analizini yapılabilir, 
araştırmaların yayınlanmasındaki temel 
prensipleri sayabilir.

Bilimsel yayını okur ve yorumlar
Bilimsel yayınları okur ve yayınlardaki tabloları 
yorumlayabilir

Çocuklarda yapılan araştırmalarda etik 
prensipleri uygular

Çocuklarda yapılan araştırmalarda etik 
prensipleri uygular

Bilimsel bir projeye katkıda bulunur 
ve hakemli bir dergide yayınlar

Bilimsel bir projeye katkıda bulunur ve hakemli 
bir dergide yayınlar

Tanısal 
yöntemler

Solunum fonksiyon testlerini 
açıklar ve uygular

a. Sağlıklı çocuklarda ve hastalarda 
solunum fizyolojisi yorumlar 1. yıl
b. Spirometrinin çalışma prensipleri 
tanımlar

Solunum fonksiyon testleri endikasyonlarının ve 
kontrendikasyonlarının tanımlar
Bronkodilatör cevabını açıklar
Spirometrik testlerini kabul edilebilirlik ve tekrar 
edilebilirlik özelliklerinin açıklar
Ölçüm parametrelerinin tanımlar ve referans 
değerlerine göre değerlendirir
Tüm vücut pletismografisinin tanır, çalışma 
prensiplerini açıklar

Solunum fonksiyon testlerini yapar ve 
yorumlar

Akciğer kapasitelerinin, havayolu direnci ve 
iletkenliğinin ölçer ve yorumlar
Akım-volüm eğrisinin ölçümü ve yorumlar
Akciğer volümlerinin ölçümü uygular ve 
değerlendirir
Akciğer kapasitelerinin, havayolu direnci ve 
iletkenliğinin ölçer ve yorumlar
Solunum fonksiyon cihazının kalibrasyonu, 
hijyen ve infeksiyon kontrolünu düzenler
CO diffüzyon kapasitesi ölçümünü uygular ve 
yorumlar 3.yıl
İnfant spirometresinin çalışma prensiplerini 
açıklar ve değerlendirir
Solunum fonksiyon laboratuarının kalite 
kontrolünün düzenlenmesi

Kan gazı ve oksimetre ölçümünü 
yorumlar
Bronş provokasyon testlerinin uygular 
ve yorumlar 2. yıl

Egzersiz testinin uygular ve yorumlar 3.yıl
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
6 dk. yürüme testi endikasyonlarını tanımlar, 
uygular ve yorumlar

Diğer Tanısal Testleri ve 
girişimleri yapar ve değerlendirir

Ter testi yapılması ve yorumlanmasını 
bilir

Ter testinin endikasyonlarını açıklamalı, tekniği 
ve yöntemlerini gösterebilmeli, yorumunu 
yapabilmeli, yalancı pozitiflik ve negatiflik yapan 
patolojileri sayabilmeli

Tüberkülin deri testini uygular ve 
değerlendirir

Tüberkülin deri testi uygulamasını yapabilmeli, 
testi okuyabilmeli, değerlendirmesini 
yapabilmeli, tüberkülin deri testi pozitifliği yapan 
durumları sayabilmeli

Balgam indüklemesi yapar

Balgam indükleme endikasyonlarını sayabilmeli, 
metodlarını açıklayabilmeli, yapabilmeli, değişik 
metodlarla elde edilen sonuçları 
değerlendirebilmeli

Torasentez yapar ve sonucunu 
değerlendirir

Torasentez endikasyonlarını sayabilmeli, yöntemi 
gösterebilmeli, yapabilmeli, torasentez 
sonucunda elde edilen plevra sıvısının 
özelliklerine göre ayırıcı tanısını yapabilmeli

Fleksibl bronkoskopi yapar

1. Fleksibl bronkoskopi ve 
bronkoalveolar lavaj endikasyonları 
sayar
Fleksibl bronkoskopinin 
komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları belirler

Komplikasyon tedavisini yönetir
3. Fleksible bronkoskopi yapar · Fleksibl bronkoskop ve aksesuarlarını tanır Fleksibl bronkoskop ve aksesuarlarını tanıması: 1. yıl

· Fleksibl bronkoskopi yapılmasını izler

· Fleksibl bronkoskopiye asiste eder
Fleksibl bronkoskopiye asiste edecek kişinin yapması gerekenleri bilinmesi: 1-3. 
yıl

· Fleksibl bronkoskopiyi cansız model üzerinde 
alıştırma yapar Fleksibl bronkoskopiyi cansız model üzerinde uygulayabilmesi: : 1. yıl
Konsültan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
eşliğinde Fleksible bronkoskopi yapar

Fleksible bronkoskopi yapması (Konsültan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
eşliğinde) : 2-3. yıl

· Bronkoalveolar lavaj yapar ve bulgularını 
değerlendirir Bronkoalveolar lavaj bulgularını değerlendirmesi: 2-3. yıl

Bronkoalveolar lavaj yapması (Konsültan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
eşliğinde) : 2-3. yıl

· Fleksibl bronkoskopi bulgularını değerlendirir Fleksibl bronkoskopi bulgularını değerlendirmesi: 2-3. yıl
Fleksibl bronkoskopi sırasında uygulanan 
anestezi/sedasyon yöntemleri düzenler Fleksibl bronkoskopi sırasında uygulanan anestezi/sedasyon yöntemleri (1-3. yıl)
Fleksibl bronkoskop ve aksesuarlarının temizliği 
düzenler Fleksibl bronkoskop ve aksesuarlarının temizliğini izlemesi: 1. yıl

Fleksibl bronkoskop ve aksesuarlarının temizliğini yapabilmesi: 1-3. yıl
Akciğer görüntüleme 
yöntemlerini değerlendirir

Solunum yollarının normal anatomi, 
fizyoloji ve patolojisini tanımlar 1. yıl
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Radyolojik tetkiklerin temel çalışma 
prensiplerini tanımlar
Radyolojik tetkik endikasyonlarını 
sayar yorumlar

Floroskopik tetkik endikasyonlarını tanımlar ve 
yorumlar 1.yıl

Ultrasonografi (US) endikasyonlarını 
açıklar ve sonucu klinik olarak 
değerlendirir 1. yıl
Bilgisayarlı tomografik tetkiklerin 
endikasyonları açıklar ve klinik 
korelasyonunu yapar 2. yıl
Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG), endikasyonlarını açıklar

Sintigrafik tetkiklerin endikasyonlarını 
açıklar, sonucu klinik olarak yorumlar
Girişimsel radyoloji endikasyonlarını 
ve komplikasyonlarını tanımlar 3. yıl
Yeni gelişen görüntüleme yöntemlerini 
öğrenir

Rigid ve girişimsel 
bronkoskopiyi bilir

Rijit bronkoskopi uygulaması (Yabancı 
cisim aspirasyonu vb.) hakkında bilgi 
sahibidir Rijit bronkoskopi endikasyonlarının sayılabilmesi
Girişimsel bronkoskopi uygulaması 
hakkında bilgi sahibidir

Girişimsel bronkoskopi uygulamalarının 
endikasyonlarının sayılabilmesi

Ek testleri bilir ve değerlendirir
Polisomnografi uygulanması hakkında 
bilgi sahibidir Polisomnografi endikasyonlarının sayılabilmesi

Kardiyorespiratuvar egzersiz testi 
uygulanması konusunda bilgi sahibidir

Kardiyorespiratuvar egzersiz testi 
endikasyonlarının sayılabilmesi

Plevra biyopsisi konusunda bilgi 
sahibidir Plevra biyopsi endikasyonlarının açıklanabilmesi

Eğitim Öğretim hizmeti verir Farklı öğretim tekniklerini uygular

Farklı öğretim teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olunması ve değişik bilgi düzeyindeki kişilerde 
farklı öğretim tekniklerinin uygulanması.

Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde yer 
alır Mezuniyet sonrası tıp eğitim metodlarını uygular

Hasta ve hasta ailelerine eğitim verir
Hasta ve ailelere sık görülen solunum hastalıkları 
hakkında bilgi verebilmesi
Hasta ve ailelere standardize eğitsel programlar 
uygulayabilmesi
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Etik kuralları uygular ve İletişim 
becerileri edinir

Hastanın ve ailenin psikososyal 
durumunu, problemlerini değerlendirir 1-3 yıl
Aile ve çocukla hastalığın tanısı, 
tedavi ve prognozu hakkındaki 
görüşmeyi düzenler 2,3. yıl
Çocukların ve ailelerin hastalık ve 
tedavisi hakkında karar vermelerinde 
cesaretlendirici, yönlendirici olur 2, 3. yıl
Kronik hastalığı olan adölesanların 
ihtiyaçlarını anlar ve erişkin kliniğe 
geçişini sağlar 2,3. yıl
Klinik pratikte ve araştırmalarda tıbbi 
etik kurallarına uyar 1-3 yıl
Helsinki insan hakları sözleşmesi ve 
tıpla ilgili TCK kanunlarını bilir 3. yıl

28/28


	giriş
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