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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)	  

Eğitim	  verecek	  kurumda	  en	  az	  2	  akademisyen	  (doçent	  
ve/veya	  profesör	  bulunmalıdır.	  Eğitime	  kabul	  edilecek	  yan	  dal	  
uzmanlık	  öğrenci	  sayısı	  ise	  her	  öğretim	  üyesi	  sayısına	  2	  yan	  
dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  olacak	  şekilde	  olacaktır.	  	  

Eğitim	  süreci	  boyunca	  en	  az	  100	  saat	  teorik	  ders	  verilmelidir.	  	  

Fiziksel	  	  

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

1. Ayaktan	  tedavi	  polikliniği	  

2. Yoğun	  bakım	  ünitesi	  

3. kemoterapi	  hazırlama	  ünitesi	  

4. Kan	  Bankası	  

5. Radyoloji	  

6. Mikrobiyoloji	  

7. Patoloji*	  

8. Çocuk	  cerrahisi*	  
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9. Beyin	  cerrahisi*	  

10. Ortopedi*	  

11. Akım	  sitometri	  lab.*	  

12. Radyoterapi	  

*	  İşaretli	  olanlar	  eğitim	  verilen	  kurumda	  bulunmadıklarında	  
aynı	  şehirde	  bulunma	  	  gereği	  aranmalıdır.Diğerleri	  ise	  aynı	  
kurum	  içerisinde	  mutlaka	  bulunmalıdırlar.	  	  

Portföy	  	  

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

Yılık	  hasta	  sayısı:	  	  

a. Yıllık	  en	  az	  50	  maliyn	  

b. Yıllık	  en	  az	  100	  non-‐maliyn	  (Nüks	  ettikten	  sonra	  aynı	  
merkezde	  izlenen	  hastalar	  yeni	  hasta	  olarak	  kabul	  
edilmeyeceklerdir.	  Ancak,	  daha	  önce	  başka	  bir	  
merkezde	  tanı	  almış,	  tedavi	  edilmiş	  hastalar	  
izlendikleri	  merkez	  dışında	  yeni	  bir	  merkeze	  
başvurduklarında,	  başvurdukları	  merkezde	  yeni	  hasta	  
olarak	  kabul	  edileceklerdir.	  

c. Yatak	  sayısı.	  En	  az	  10	  yataklı	  bir	  eğitim	  kurumu	  
olmalıdır.	  	  	  

d. Yan	  dal	  Uzmanlık	  Öğrencisi	  eğitim	  süresi	  içerisinde;	  

- En	  az	  10	  seminer	  hazırlamalıdır.	  

- En	  az	  1	  uluslararası	  ve	  en	  az	  4	  ulusal	  kongre/kursa	  
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katılmalıdır.	  

- En	  az	  50	  makale/yıl	  sunmalıdır.	  

- En	  az	  50	  konsey	  katılımı	  gerçekleştirmelidir.	  

- En	  az	  10/yıl	  olgu	  sunumu	  gerçekleştirmelidir.	  

- En	  az	  4	  poster/bildiri	  (En	  az	  birinde	  1.	  isim	  olmak	  
kaydıyla)	  

- En	  az	  bir	  klinik/laboratuar	  çalışma	  (SCI-‐expanded	  
kapsamındaki	  dergilerde	  yayınlanan	  ve	  1.isim	  olarak	  
yer	  alarak)	  yapmalıdır.	  	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Terminal hasta bakımı

Hasta ailesine destek olunması ve hastahane, 
ev ve bakımevi personelinin koordinasyonu 
ve psikolojik destek alınmasının sağlanması

Hastalıkların tanısı, 
evrelendirilmesi, ve takibinde 
uygun görüntüleme metodlarının 
kullanılması

Uygun görüntüleme çalışmaları, işlemler, 
biyokimyasal ve moleküler ve immunolojik 
çalışmalar

Radyoterapi ve cerrahi tedavinin 
temel ana prensipleri Cerrahi tedavide temel prensipler

Radyoterapi temel prensipler
Kanserden tedavi gören 
hastalarda görülen erken ve geç 
dönem yan etkilerinin tanı ve 
tedavisi ve yönlendirilmesi Erken Yan etkiler

Geç Yan Etkiler
Bağışıklık sistemi baskılanmış 
hastanın tedavisi Viral hastalıklar

Bakteriyel hastalıklar
Mantar hastalıkları
Yukarıdaki hastalıkların tnaı, tanı yöntemleri, 
tedavisi ve prifilaksisi

Destekleyici bakım Beslenme
Anti-emetikler
Transfüzyon desteği
Oral hijyen
Santral venöz katater bakımı
Ağrı kontrolü
Fizik tedavi
Aile desteği

Adjuvan kemoterapi
Biyolojik yanıt değiştiricileri, immunoterapi, 
kemoterapi, radyoterapi, cerrahi

Kemoterapi Kemoterapi protokollerinin düzenlenmesi
Kemoterapi protokollerinin uygulanması
Farmakoloji, farmakokinetik ve ilaç direnci
Kemoterapi erken ve geç yan etkileri

Relaps ve refrakter kanserlerin 
tedavisi

Relaps ve refrakter olgularda tedavi 
seçenekleri

Diğer lenfoproliferatif kanserler

Langerhans hücreli histiyositozis Langerhans Hücreli Histiyositozlar Tedavisini yönetir
Tanısını yönetir

Diğer nadir tm. Nazofarenks karsinomu
Tiroid kanserleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Diğerleri

Karaciğer tm. Hepatokarsinom
Hepatoblastom
Diğer Karaciğer Tümörleri

Germ hücreli tümörler
Retinoblastom Retinoblastom
Kemik tümörleri Osteosarkom Tanısını yönetir Semptomlarını belirler Osteosarkom semptomlarını açıklar

Bulgularını değerlendirir Osteosarkom bulgularını özellikleri ile açıklar
Osteosarkom bulguları ile karışan diğer tanıların özelliklerini açıklar

Lab sonuçlarını değerlendirir Biyokimya sonuçlarını açıklar

Patoloji lab tanı sürecini yönetir Patoloji tanı sürecinin özelliklerin açıklar
Görüntüleme sonuçlarının 
değerlendirlmesini yönetir Osteosarkomdaki direk grafi bulgularını açıklar

Ayırıcı tanı yapar
Ağrı ve şişlik ile seyreden hastalıkların semptom, bulgu ve lab 
özelliklerini açıklar

Tedavisini planlar ve yönetir Medikal tedavi uygular Standart tedavi protokolünü gerekçeleri ile açıklar
Tedavi erken ve geç yan etkilerini değerlendirir
Tedavide kullanılan alternatif protokolleri ve gerekçelerini açıklar
Erken ve geç yan etki tedavi kriterlerini ve yöntemini açıklar

Cerrahi tedaviyi yönlendirir Cerrahi tedavi yaklaşımlarını açıklar
Cerrahi tedavi hazırlık basamaklarını açıklar

Postop medikal bakımı yönetir
Post op komplikasyon yönetimi 
yapar Osteosarkomun postop komplikasyonlarını açıklar
Postop kemoterapi uygular Postop kemoterapi protokollerini açıklar

Rezistan hastalık ve relaps 
yönetimi yapar

Rezistan/relaps hastalık tanısı 
koyar Tanıdaki farklı semptom ve bulguları açıklar

Rezistan/relaps hastalığın farklı lab bulgularını açıklar
Rezistan hastalık ve relaps 
tedavisini yönetir Rezistan hastalık/relaps tedavi protokollerini gerekçeleri ile açıklar

Ewing sarkomu
Diğer kemik tm.

Rabdomyosarkom ve diğer 
yumuşak doku tümörleri
Wilms tm. ve diğer böbrek 
tümörleri Diğer Böbrek Tümörleri

Kullanılacak laboratuvar 
yöntemlerini planlar
Tedavisini Yönetir

Tanısını Yönetir Ayırıcı tanıyı yapar
Aynı bulguları ortaya çıkarabilecek diğer hastalıklardan ayırıcı tanıyı 
yapabilmeli

Klinik Bulgularını değerlerdirir Klinik bulgularını saptayabilmeli
Wilms tümörü

Nöroblastom Nöroblastoma
Beyin tümörleri Astrositoma
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Medulloblastoma
İntrakranial germ Hücreli tümörler
Pineal tümörler

Lenfomalar Hodgkin-dışı lenfoma
Hodgkin lenfoma

Lösemiler
ALL, AML, KML, MDS, miyeloproliferatif 
sendromlar

Kök Hücre transplantasyonu

Ortak problemler: Doku reddi Akut ve kronik 
GVHD Veno-okluziv hastalıklar Enfeksiyöz 
komplikasyonlar (tanı ve tedavi) İntersitisyel 
pnömpni Post-transplant lenfoproliferatif 
hastalık Hazırlık rejimi ve radyoterapi ile 
ilişkili erken ve geç sek
Allojeneik, otolog ve singenetik kök hücre 
nakli (kemik iliği, periferik kandan kök hücre, 
kordon kanı): Biyolojik prensipleri 
Endikasyonları Verici seçimi ve 
değerlendirilmesi Doku tiplendirilmesi 
Hazırlık tedavileri protokolleri Kök hücre eld

YENİDOĞAN HEMATOLOJİK 
HASTALIKLARI

GELİŞİMSEL ERİTROPOEZ VE 
HEMOSTAZ TANI KOYAR
ALLOİMMÜN TROMBOSİTOPENİ 
İÇEREN YENİDOĞAN 
TROMBOSİTOPENİSİ
KAN KAYBINA BAĞLI ANEMİ
NEONATAL HİPERVİSKOZİTE
İMMÜN VE İNTRENSEK HEMOLİTİK 
ANEMİ
VİT K EKSİKLİĞİ
PREMATURİTE ANEMİSİ

ERİTROSİT HASTALIKLARI NORMAL ERİTROPOEZ
MEMBRAN DEFEKTLERİ
ENZİM DEFEKTLERİ
ORAK HÜCRELİ ANEMİ
TALASEMİLER Tanısını koyar Semptomlarını belirler Semptomları özellikleri ile açıklar

Halsizlik ve solukluk ayırıcı tanısı yapar
Bulgularını belirler Talasemi bulgularını açıklar

Erken dönem bulgularını sıralar
Lab değerlendirmesi yapar Talasemi lab yöntemlerini sıralar

Lab yöntemlerinin talasemiye ait sonuçlarını açıklar
Tedavisini yönetir Transfüzyon tedavisi uygular Transfüzyon komplikasyonlarını ve tedavi şekillerin açıklar

Kemik iliği naklini yönetir Kemik iliği nakline uygun hasta kriterlerini açıklar
Kemik iliği nakli için gereken hazırlık sürecini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kemik iliği naklini takip eden erken ve geç komplikasyonlarını ve 
tedavisini açıklar

Komplikasyon yönetimi yapar Komplikasyon tanısı koyar Talasemi komplikasyonlarının semptomlarını ve lab sonuçlarını açıklar
Komplikasyon tedavisini yapar 
ve yönlendirir Demir yüküne bağlı komplikasyon tedavisini açıklar

Aileye genetik danışmanlık verir

Düzenli takip yapar
Hastanın hipertransfüzyon 
rejimine uyumunu sağlar
Hastanın düzenli şelasyon 
tedavisine uyumunu sağlar

DİĞER HEMOGLOBİNOPATİLER
NÜTRÜSYONEL ANEMİLER

LÖKOSİT HASTALIKLARI Normal Miyelopoez
Nötrofil fonksiyon bozuklukları
Nötropeni: kalıtsal ve edinsel
Sistemik hastalıklar veya primer hastalık 
durumlarında değişiklikler

HEMOSTAZ VE TROMBOZ Pıhtılaşma fizyolojisi ve testleri
DIK, vit. K eks., KC ve böbrek hastalıkları 
dahil olmak üzere akkiz hemostaz defektleri
von Willebrand hastalığı
Hemofili

Nadir faktör eksiklikleri ve faktör inhibitörleri
Tromboz (Kalıtsal ve edinsel)

TROMBOSİT 
BOZUKLUKLARI Trombositler ve damar duvarı fizyolojisi

Normal megakaryositik gelişim
Kalıtsal Trombositpeniler
Edinsel trombositopeniler (ITP dahil)
Edinsel ve kalıtsal trombosit fonksiyon 
bozuklukları

İMMÜN YETMEZLİK

İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTANIN 
HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİNİ 
YAPAR
HEMATOLOJİK SEMPTOMLAR İLE 
GELEN HASTALARDA İMMÜN 
YETMEZLİK AYIRICI TANISINI 
YÖNETİR

KEMİKİLİĞİ YETERSİZLİK 
SENDROMLARI

Aplastik anemi, Fankoni anemisi, Diamond -
Blackfan anemisi, çocukluk çağının geçici 
eritroblastopenisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KANTRANSFÜZYONU TIBBI Ürünleri toplanması ve depolanmasını yönetir
Kan ve kan ürünleri transfüzyonlarının 
yönetimini yapar

Girişimsel Uygulamalar Periferik kan yayması değerlendirir
Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi yapar 
ve aspirasyonu değerlendirir, biyopsi 
değerlendirilmesini yönetir
İntratekal Tedavileri yapar ve değerlendirir
Port Bakımı ve Komplikasyonlarının 
Tedavisini yapar.
Kemoterapi Uygulamalarını yapar
Parenteral Beslenme düzenler

Aferez işlemini gerçekleştirmenin temel 
prensiplerini bilir.
Periferik ve Kemik İliği Kök Hücre Toplanma 
işlemini yapar ve uygular.
BOS SİTOLOJİSİ DEĞERLENDİRMEK

SİTOGENETİK veMOLEKÜLER GENETİK 
SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR
SPESİFİK KOAGÜLASYON TEST 
SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR
AKIM SİTOMETRİ TEST SONUÇLARINI 
DEĞERLENDİRİR
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