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1. GİRİŞ	  
	  

Bilindiği	  üzere	  Çocuk	  Alerji	   ve	  Çocuk	   İmmünoloji	  yan	  dalları	  uzun	  yıllar	  ayrı	  ayrı	  yan	  dal	  uzmanlık	  eğitimi	  vermiştir.	  Her	  birinin	  eğitim	  

süresi	  önceleri	  2	  yıl	   iken	  daha	  sonra	  3	  yıla	   çıkarılmıştır.	  Yeni	  düzenleme	   ile	  birleştirilen	  bu	   iki	  bilim	  dalında	   toplam	  eğitim	  süresi	  3	  yıl	  

olarak	   belirlenmiştir.	   İki	   ayrı	   ve	   çok	   önemli	   bu	   bilim	   dallarındaki	   gerekli	   eğitim	  bu	   sürece	   sığdırılması	  mümkün	   görülmemektedir.	   Bu	  

nedenle	  sürenin	  Alerji	  ve	   İmmünoloji	  alanında	  daha	  verimli	  kullanılabilmesi	  adına	  daha	  önce	  tarafımızdan	  önerilen	  2	  aylık	  rotasyonun	  

(Çocuk	  Göğüs	  ve	  Dermatoloji)	  zorunlu	  değil,	  isteğe	  bağlı	  olması	  hatta	  iptali	  uygun	  görülmüştür.	  	  

	  

Saygılarımızla	  

Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  TUKMOS	  Komisyon	  Üyeleri	  
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2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  

Yan dal Uzmanlık Eğitim programının amaç ve hedefleri 

• Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıklarda	  kanıta dayalı tanı ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, 
• Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıklarının	  önlenmesi ve rehabilitasyonu konusunda hastalara eğitim ve danışma verebilecek, 
• Kronik hasta izlemini sabır, hoşgörü ve güven sağlayarak yürütebilecek, hasta ve aileler ile iletişim kurabilecek ve onları eğitebilecek, 
• Ekip çalışması yapabilecek, gerektiğinde ekipte koordinatör görevini yürütebilecek, 
• Diğer bilim dalları ve yardımcı sağlık personeli ile etkin ve yapıcı iletişim kurabilecek 
 Yan dal uzmanları yetiştirmektir. 

Bu	  eğitim	  programının	  sonunda	  	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  uzmanı	  :	  

• Tıbbi	  bilirkişi	  

• Klinik	  karar	  verici	  

• Farklı	  disiplinler	  arasında	  iletişim	  ve	  işbirliğini	  sağlayan	  

• Öğretici	  

• Yönetici	  (klinik	  ve	  laboratuar)	  

Özelliklerini	  profesyonel	  olarak	  kazanmış	  olmalıdır.	  

	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Müfredat	  Haritası	  

Yan	  dal	  eğitimi	  3	  yıl	  sürer.	  Çalışma	  programı	  genel	  sınırları	  ve	  yıllara	  dağılımı	  aşağıdaki	  gibidir:	  

Yılda	  bir	  yeterlilik	  sınavına	  tabi	  tutulur.	  
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• Çocuk	   İmmünoloji	   ve	   Allerji	   Hastalıkları	   yan	   dal	   eğitimi	   için	   belirlenen	   müfredat	   içeriğindeki	   seminer	   konuları	   3	   yıllık	   eğitim	  

sürecinde	  belirtilen	  konuların	   tümünü	   içerecek	  şekilde	  uygulanır	   (her	  eğitim	  öğrenim	  yılı	  başında	  ve	  yarıyıl	   tatilinden	  sonra	  6	   şar	  

aylık	  olarak	  program	  belirlenir)	  

• 6	  aylık	  çalışma	  programı	  ve	  haftalık	  çalışma	  programı,	  araştırma	  ve	  kongre	  takvimleri	  düzenli	  olarak	  verilmektedir.	  	  

• Yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencileri	  çalışmalarını	  topladıkları	  dosyadan,	  tez	  gelişim	  raporlarından	  bizzat	  sorumludurlar.	  	  

• Tez	  danışmanları	  yürürlükte	  olan	  yasalara	  uygun	  biçimde	  belirlenir	  ve	  3	  ay	  içinde	  kendisine	  bildirilir.	  	  

• Tez	  konuları	  tez	  danışmanın	  belirlenmesini	  takiben	  en	  geç	  bir	  yıl	  sonunda	  saptanır.	  	  

	  

Birinci	  yıl:	  

1. Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  polikliniğinde	  çalışır.	  

2. Her	  hafta	  müfredat	  içeriğine	  uygun	  olarak	  Pediatri	  Anabilim	  dalı	  ve	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalı	  seminerlerine	  

ve	  asistan	  derslerine	  katılır	  	  

3. Yılda	  dört	  defa	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalında	  seminer	  verir	  

4. Ayda	  bir	  veya	  iki	  defa	  makale	  saatinde	  sunum	  yapar	  

5. Bilim	  dalı	  içindeki	  klinik,	  lab	  ve	  saha	  araştırmalarına	  katılır	  

6. Yurtiçi-‐yurtdışı	  kongre	  ve	  toplantılara	  katıldığı	  çalışmalar	  doğrultusunda	  (sözlü	  bildiri/poster)	  ile	  katılır	  

7. Bilim	  dalının	  öğrenci	  eğitim	  programlarına	  (pratik/	  interaktif	  /demonstratif/hasta	  başı	  	  uygulama)	  katılır	  	  

8. Hasta	  dosya	  ve	  bilgisayar	  kayıtlarını	  düzgün	  tutar	  ve	  tamamlar	  

9. Tez	  konusu	  için	  literatür	  izler	  ve	  tez	  danışmanıyla	  iletişim	  kurar	  

10. 	  Kişisel	  çalışma	  ve	  faaliyet	  dosyasını	  hazırlar	  ve	  tamamlar	  

İkinci	  yıl	  
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1. Tez	  konusunu	  alır.	  Altı	  ayda	  bir	  tez	  gelişim	  raporunu	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalı	  başkanına	  ve	  onaylandıktan	  

sonra	  Pediatri	  Anabilim	  dalı	  başkanlığına	  sunar.	  

2. Pediatri	  yataklı	  servisleri	  ve	  diğer	  (yataklı	  servis	  ve	  poliklinik)	  konsültasyonlara	  bakar.	  

3. Kök	  hücre	  transplantasyon	  sürecini	  izler,	  hasta	  takiplerini	  yapar.	  

4. Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  tanı	  yöntemlerini	  bizzat	  öğrenir	  ve	  uygular:	  

1. Deri	  testleri:	  Delme,	  intradermal,	  patch	  

2. Solunum	  fonksiyon	  testleri	  

3. Yükleme	  testleri:	  	  

Nazal/bronşial/egzersiz/besin	  

5. İmmunoterapi	  endikasyonlarını	  bilir	  ve	  aşı	  uygulama	  pratiği	  yapar	  

6. İmmün	  eksiklik	  hastalıkları	  tanısında	  kullanılan	  labratuvar	  tekniklerini	  çalışma	  prensiplerini	  öğrenir	  ve	  yorumlamayı	  bilir	  

7. Yılda	  dört	  defa	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalında	  seminer	  verir	  

8. Ayda	   bir	   kez	   Çocuk	   İmmünolojisi	   ve	   Alerji	   Hastalıkları	   bilim	   dalında,	   yılda	   bir	   defa	   Pediatri	   Anabilim	   dalında	   ve	   /veya	   diğer	  

disiplinlerde	  seminer	  verir	  

9. Ayda	  bir	  defa	  makale	  saatinde	  makale	  sunar.	  

10. Bilim	  dalı	  içindeki	  klinik,	  lab	  ve	  saha	  araştırmalarına	  katılır	  

11. Klinik	  içinde	  tezi	  dışında	  çalışma	  teklif	  eder	  ve	  onaylanırsa	  yürütür	  

12. Yurtiçi-‐yurtdışı	  kongre	  ve	  toplantılara	  katıldığı	  çalışmalar	  doğrultusunda	  	  (abstrakt/bildiri)	  ile	  katılır	  

13. Bilim	  dalının	  öğrenci	  eğitim	  programlarına	  (pratik/	  interaktif	  /demonstratif	  /	  hasta	  başı	  uygulama)	  katılır	  	  

14. Hasta	  dosya	  ve	  bilgisayar	  kayıtlarını	  düzgün	  tutar	  ve	  tamamlar	  

15. Kişisel	  çalışma	  ve	  faaliyet	  dosyasını	  tutar	  ve	  tamamlar	  

	  

	  Üçüncü	  yıl	  
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1. Altı	   ayda	   bir	   tez	   gelişim	   raporunu	   Yılda	   dört	   defa	   Çocuk	   İmmünolojisi	   ve	   Alerji	   Hastalıkları	   bilim	   dalında	   seminer	   verir	   bilim	   dalı	  

başkanına	  ve	  onaylandıktan	  sonra	  Pediatri	  Anabilim	  dalı	  başkanlığına	  sunar.	  

2. Pediatri	  yatan	  hasta	  servisleri	  ve	  konsültasyonlara	  bakar.	  

3. Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  polikliniği	  yapar	  ve/	  veya	  konsülte	  eder.	  

4. Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalı	  eğitim	  programının	  yürütülmesini	  sağlar.	  

5. Multidisipliner	  toplantıları	  ve	  çalışmaların	  programını,	  eğitim	  günü	  programını	  organize	  eder,	  yürütür.	  

6. Ayda	   her	   hafta	   müfredat	   içeriğine	   uygun	   olarak	   Pediatri	   Anabilim	   dalı	   ve	   Alerji	   –İmmünoloji	   bilim	   dalı	   seminerlerine	   ve	   asistan	  

derslerine	  katılır.	  

7. Yılda	  dört	  defa	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  bilim	  dalında	  seminer	  verir	  

8. Ayda	  bir	  defa	  makale	  saatinde	  makale	  sunar.	  

9. Bilim	  dalı	  içindeki	  klinik,	  labratuvar	  ve	  saha	  araştırmalarına	  katılır.	  

10. Klinik	  içinde	  tezi	  dışında	  çalışma	  teklif	  eder	  ve	  onaylanırsa	  yürütür.	  

11. Yurtiçi-‐yurtdışı	  kongre	  ve	  toplantılara	  katıldığı	  çalışmalar	  doğrultusunda	  (tercihen	  sözlü	  bildiri/	  poster)	  	  ile	  katılır.	  

12. Bilim	  dalının	  öğrenci	  eğitim	  programlarına	  (pratik/	  interaktif	  /demonstratif/hastabaşı	  uygulama)	  katılır.	  

13.  Hasta	  dosya	  ve	  bilgisayar	  kayıtlarını	  düzgün	  tutar	  ve	  tamamlar.	  

14. Kişisel	  çalışma	  faaliyet	  dosyasını	  ve	  karnesini	  hazırlar	  ve	  tamamlar.	  

	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

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

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri:	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Eğiticiler	  Üniversitelerde	  Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  (Çocuk	  Alerji	  ve/veya	  
Çocuk	  İmmünolojisi)	  alanında	  uzmanlığı	  olan	  en	  az	  bir	  Profesör	  veya	  Doçent	  ile	  
Eğitim	  Hastanelerinde	  en	  az	  bir	  Profesör,	  Doçent	  veya	  Klinik	  Şefidir.	  

Eğiticinin	  ‘Eğitici	  eğitimi’	  almış	  olması	  gerekir.	  

Eğiticilerin	  yan	  dal	  uzmanlığı	  sonrasında	  bir	  eğitim	  kurumunda	  en	  az	  2	  yıl	  
çalışmış	  olması	  gerekir.	  	  	  

Fiziksel	  	  

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

Alerji	  Laboratuarı	  (	  In	  vivo):	  

	  	  	  Alerji	  deri	  testleri	  (Prick,	  intradermal	  ve	  yama)*	  
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	  	  	  Provokasyon	  testleri	  (İlaç,	  besin)*	  

	  	  	  Nazal	  ve	  periferik	  yayma	  (mikroskop,	  uygun	  boyalar)*	  

Solunum	  Laboratuarı:	  

	  	  	  Spirometre	  **	  

	  	  	  Egzersiz	  provokasyon	  testi**	  

	  	  	  Reversibilite	  testi	  **	  

	  	  	  Nonspesifik	  provokasyon	  testi**	  

	  	  	  Rinomanometri	  **	  	  

	  	  	  Arter	  kan	  gazı**	  

İmmünoloji	  Laboratuarı	  (In	  vitro):	  

	  	  	  Ig	  ve	  benzeri	  ölçümler	  için	  ELISA/RAST/Immunocap	  olanağı**	  

	  	  	  Akım	  sitometre	  *	  veya	  **	  

	  	  	  Hücre	  kültürü***	  

	  	  	  Protein	  ve	  polisakkarid	  antikor	  cevapları***	  

	  	  	  Kompleman	  komponentleri,	  CH50***	  

	  	  	  NBT,	  DHR,	  kemotaksis***	  

	  	  	  DNA	  izolasyonu**	  
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İmmünoterapi	  odası:	  

	  	  	  	  Acil	  müdahale	  kiti	  (Ambu,	  laringoskop,	  yeniden	  canlandırma	  ilaçları,	  hava	  
yolu)*	  

	  	  	  	  Nebülizatör	  ve	  oksijen	  donanımı*	  

	  	  	  	  	  İnvazif	  ve	  noninvazif	  solunum	  desteği	  olanağı**	  

İVİG	  tedavi	  odası*	  

Kök	  hücre	  nakil	  ünitesi***	  

Yataklı	  servis:	  Bilim	  dalının	  kullanabileceği	  en	  az	  5	  yatak	  ****	  

*Bilim	  dalında	  olmalıdır	  

**Bilim	  dalının	  bağlı	  olduğu	  kurumda	  bulunmalıdır	  

***Bilim	  dalının	  bağlı	  olduğu	  kurumda	  yoksa	  yönlendirilecek	  ünite	  bildirilmelidir	  

****	  Bilim	  dalı	  bağlı	  olduğu	  kurumun	  başka	  yataklarını	  kullanabilir.	  

Eğitim	  programında	  yer	  alan	  ve	  	  yan	  dal	  asistanının	  yapması	  gereken	  
uygulamalar	  kendi	  merkezinde	  yapılamıyorsa,	  yapılan	  diğer	  merkezlere	  
gönderilerek	  eğitimin	  tamamlanması	  gereklidir.	  

Portföy	  	  

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

a) Öykü	  alma	  ve	  hasta	  kayıtları	  1000/yıl	  

b) Prick	  deri	  testi	  200/yıl	  

c) Intradermal	  test	  50	  hasta/yıl	  

d) Yama	  testi	  20	  hasta/yıl	  
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e) Besin	  provokasyon	  testi	  25	  hasta/yıl	  

f) İlaç	  provokasyon	  testi	  25hasta/yıl	  

g) Allerjen	  provokasyon	  testleri	  (BPT/Nazal	  prov/Konj.	  Prov.):	  25	  hasta/yıl	  

h) SFT:	  200	  hasta/yıl	  	  

i) Seminer	  4	  /yıl	  (dersler	  hariç)	  

j) İmmünoterapi	  (uygulama	  ve	  takip);	  10	  yeni	  hasta/yıl	  

k) Desensitizasyon:	  10	  hasta/3	  yıl	  

l) IVIG	  tedavisi	  30adet/yıl	  

m) Akım	  sitometri	  değerlendirmesi	  100adet/yıl	  

n) NBT	  testi/DHR	  10	  adet/yıl	  

o) Lenfosit	  proliferasyonu	  30	  adet/yıl	  

p) CH50	  değerlendirme	  10adet/yıl	  

q) C1	  esteraz	  inihibitörü	  değerlendirme	  5adet/yıl	  

r) DNA	  izolasyonu	  10adet/yıl	  

s) Antikor	  yapım	  cevabının	  değerlendirmesi	  30adet/yıl	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
1. Ara	  sınav:En	  az	  yılda	  bir	  kez	  yapılır	  
2. Tez	  savunma	  sınavı:	  Eğitim	  süreci	  sonunda	  
3. Bilim	  sınavı:	  Eğitim	  süreci	  sonunda	  

ii. Karne	  
	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
Bilim	  sınavı	  öncesinde	  aşağıdaki	  ölçütleri	  sağlaması	  beklenir	  

1. Seminer	  4adet/yıl	  (dersler	  hariç)	  
2. Literatür	  tartışması	  12	  adet/yıl	  
3. Kongre,	  sempozyum	  katılımı	  3adet/3yıl	  
4. Tez	  dışı	  araştırma:1adet/3yıl.	  
5. Çocuk	  İmmünolojisi	  ve	  Alerji	  Hastalıkları	  ile	  ilgili	  kurs	  katılımı:	  3	  adet/3	  yıl	  

	  	  	  

	  

	  

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

Hastadan öykü alır

Fizik muayene yapar
Akılcı ilaç kulllanımını 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
Ölen hastaya bakım yapar
Sağlığın gelişimini sağlar
Kişisel gelişimini sağlar

İletişim Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurara

Kötü haber verir
Şikayetleri karşılar
Tıbbı hataları yönetir

Hukuk ve Etik Hasta mahremiyetini gözetir
Aydınlatılmış onam alır
Yasalara uygun klinik uygulama yapar
Araştırma etiğine uyar
Kanıta dayalı uygulama yapar

Klinik Görevleri
Kombine immün yetmezlikleri tanır ve 
tedavisini yapar

Kombine immün yetmezliklere 
tanı koyar

Kombine immün yetmezliklerin tiplerini ayırt eder T ve B lenfositleri olmayan ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar

T lenfositleri olmayan ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar
Fonksiyonel olmayan T ve B lenfositleri olan ağır kombine immün 
yetmezlikleri tanımlar

Pürin metabolizmasına bağlı ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar

Ana doku uyum kompleks eksikliklerini tanımlar
T ve B lenfositlerini etkileyen sınıf dönüşüm eksikliklerini tanımlar
CD3 zincir eksikliklerini tanımlar
ZAP70 eksikliğini tanımlar
IL2-R alfa eksikliğini tanımlar
p56 lck eksikliğini tanımlar
CD8 eksikliğini tanımlar
Yeni tanımlanan immün yetmezlikleri araştırır

Kombine immün yetmezliklerin tipik ve atipik bulgularını 
tanımlar ve değerlendirir

Ayrıntılı hikaye alır ve fizik muayene yapar

Klinik bulgulara göre laboratuar testlerini planlar
Kombine immün yetmezliklerin klinik ve laboratuar bulgularını tartışır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kombine immün yetmezliklerin ayırıcı tanısını yapar Klinik ve laboratuar bulgularını yorumlayarak ayırıcı tanıya gider

Hastanlığın genetik tanısını planlar

Kombine immün yetmezliklerin 
tedavisini yönetir

Kombine immün yetmezliklerin enfeksiyonlarına tanı koyar 
ve tedavi eder

Enfeksiyonların klinik ve laboratuar bulgularını tanımlar

Antiviral profilaksi ve tedaviyi düzenler
Antifungal profilaksi ve tedaviyi düzenler
Pnömosistis profilaksi ve tedavisini düzenler
BCG aşı enfeksiyonunun profilaksi ve tedavisini düzenler

Kombine immün yetmezliklerde immünglobulin tedavisini 
uygular

İmmünglobulin uygulama doz ve şeklini tanımlar

İmmünglobulin yan etkilerini tanımlar ve yönetir
İmmünglobulin tedavisinde premedikasyonu tanımlar

Hastayı kök hücre nakli yönünden değerlendirir Uygun donör taraması yapar
Laboratuar sonuçlarını yorumlar ve uygun donörü seçer

Kök hücre naklini yönetir Alıcı ve vericiyi kök hücre nakline hazırlamayı bilir
Kök hücre nakli ile ilgili tıbbi, etik ve hukuki sorunları bilir

Kök hücre nakli sonrası tedavileri ve aşılama programını 
yönetir

Greft versus host hastalığı profilaksi ve tedavisini bilir ve uygular

BCG aşısına bağlı yaygın enfeksiyonu tanır ve tedavi eder
İmmünrekonstitüsyonu tanımlar ve proilaktik tedavileri düzenler
İmmünrekonstitüsyon sonrası aşı programını düzenler

Kombine immün yetmezliklerde gen tedavisini tanımlar Gen tedavisi konusundajki gelişmeleri izler

Kombine immün yetmezliklerin 
komplikasyonlarını yönetir

Maternal engrafmanı tanımlar Akım sitometri bulgularını bilir

Kimerizmi bilir ve testlerini yorumlar
Kimerizm açısından doku gruplarını değerlendirmeyi bilir

Greft versus hastalığını yönetir Sistemik bulgularını tanımlar
Gerekli testleri yapar
Tedavisini uygular

Kök hücre reddini bilir ve tedavisini planlar Klinik ve laboratuar bulgularını bilir
Tedavisini planlar

Enfeksiyöz komplikasyonları bilir ve yönetir Klinik ve laboratuar bulgularını tanımlar
Tedavisini planlar

Kombine immün yetmezliklerde 
prenatal tanıyı yönetir

Aileye genetik danışmayı yönetir Soy ağacı çıkarmayı bilir

Hastalığın genetik geçişi konusunda aileyi bilgilendirir
Prenatal tanıyı yönetir Koryon villüs biyopsisini bilir

kordosentezi bilir
Uygun zamanda prenatal testleri planlar, uygular ve yorumlar

Antikor eksikliklerini tanır ve 
tedavisini yapar

Antikor eksikliklerini tanı koyar Antikor eksikliklerinin tiplerini ayırt eder Agammaglobulinemiyi tanımlar

Hipogammaglobulinemiyi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Normal immünglobulin düzeyleri ile seyreden antikor eksikliklerini 
tanımlar
Sekonder antikor eksikliğine yol açan durumları tanımlar

Antikor eksikliklerinin tipik ve atipik bulgularını tanımlar 
ve değerlendirir

Ayrıntılı hikaye alır ve fizik muayene yapar

Klinik bulgulara göre gerekli laboratuar testlerini planlar
Antikor eksikliklerinin klinik ve laboratuar bulgularını tartışır

Antikor eksikliklerinin ayırıcı tanısını yapar Antikor eksikliklerinin akım sitometri bulgularını bilir
Özgül antikor yanıtını araştırmayı ve yorumlamayı bilir
Klinik ve laboratuar bulgularını yorumlayarak ayırıcı tanıya gider
Antikor eksikliğine yol açan moleküler defekt için genetik tanıyı planlar

Antikor eksikliklerinin 
tedavisini yönetir

Antikor eksikliklerinin enfeksiyonlarına tanı koyar ve tedavi 
eder

Enfeksiyonların klinik ve laboratuar bulgularını tanımlar

Kronik enfeksiyon sebeplerini ve tedavisini bilir
Antikor eksikliklerinde immünglobulin tedavisini planlar ve 
uygular

İmmünglobulin uygulama doz ve şeklini tanımlar

İmmünglobulin tedavisini bireyselleştirir
İmmünglobulin yan etkilerini tanımlar ve yönetir
İmmünglobulin tedavisinde premedikasyonu tanımlar

Antikor ekiskliklerinde antibiyotik proflaksisini planlar ve 
uygular

Sık enfeksiyon geçirme kavramını tanımlar

Antibiyotik proflaksisini bireyselleştirir
Antikor eksikliklerinin 
komplikasyonlarını yönetir
Antikor eksikliklerinin prenatal 
tanısını yönetir

Diğer iyi tanımlanmış immün 
yetmezlikleri tanır ve tedavisini yapar
Fagositer hücre, fonksiyon ve sayı 
eksikliklerini tanır ve tedavisini yapar
Kompleman eksikliklerini tanır ve 
tedavisini yapar
Innate(doğal) immüm yetmezlikleri 
tanır ve tedavisini yapar
İmmün disregülasyon bozukluklarını 
tanır ve tedavisini yapar
Otoinflamatuvar hastalıklar hastalıkları 
tanır ve tedavisini yapar
Sekonder immün yetmezlikleri tanır ve 
tedavisi yapar
Otoimmün hast ve vaskülitleri tanır ve 
tedavisini yapar
Sık infeksiyonlu hastaya yaklaşım 
yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hematopoietik kök hücre nakli 
yönetimi yapar

Nakil gerektiren hastayı belirler
Kök hücre nakli ile tedavi edilebilen primer immün yetmezlikleri 
tanımlar

Kök hücre nakli ile tedavi edilebilen diğer immün yetmezlikleri tanımlar

Uygun kök hücre kaynak ve 
donör seçimini yapar

HLA doku tiplemesini değerlendirir HLA antijen sistemini tanımlar

HLA antijenlerinin moleküler yapısını tanımlar
Donör ve hasta HLA larının uyumunu belirleyen faktörleri sayar

Uygun kök hücre kaynağını belirler
Donör ve alıcının hazırlanmasını yönetir Onam formunun içermesi gereken özellikleri sayar

Donör ve alıcıya yapılması gerekli testleri sayar
Ailenin ve donörün bilgilendirmesini sağlar

Kök hücre ürününün hazırlanmasını yönetir
Hastanın pretransplantasyon hazırlığını yönetir Hazırlık rejimlerini tanımlar

Antibiotik, antiviral profilaksiyi sayar ve barsak dekontaminasyon 
yöntemlerini tanımlar

Kök hücre infüzyonunu ve verilecek hücre sayısını planlar Kök hücre infüzyonununda dikkat edilmesi gereken noktaları sayar
Posttransplantasyon komplikasyonlarını izler Posttransplantasyon komplikasyonlarını sayar

Posttransplantasyon komplikasyonlarının tedavilerini tanımlar
Posttransplantasyon komplikasyonlarının mekanizmalarını tanımlar
Posttransplantasyon komplikasyonları izlemindeki ilgili branşları sayar

İmmün rekonstitüsyon olup olmadığını belirler İmmün rekonstitüsyon kriterlerini sayar
İmmün rekonstitüsyon sonrasi izlemi yönetir İmmün rekonstitüsyon sonrasi takip ölçütlerini sayar

İmmün rekonstitüsyon sonrasi yapılması gereken aşıları ve 
zamanlamasını tanımlar
İmmün rekonstitüsyon sonrasi İVİG, antibiotik ve kemoterapi gibi diğer 
tedavileri ve endikasyonlarını tanımlar

Aşılama programını yönetir
Vizing ayırıcı tanısı yapar Vizing tanımını yapar Vizingi tanımlar Vizingin tanımını yapar

Vizingin yaşa özgü prevelansını tanımlar
Vizingin yaşa özgü insidansını tanımlar
Vizingin yaşa özgü morbiditesini tanımlar
Vizingin yaşa özgü mortalitesini tanımlar
Vizing risk faktörlerini sayar
Vizing patogenezini tanımlar
Vizing fenotiplerini tanımlar
Vizing prognozunu tanımlar

Öykü alır Vizingin halk arasındaki tanımlarını sayar
Öyküde sorulacak noktaları sayar

Semptom belirler Vizingli hastada aranacak semptomları sayar
Vizingli hastadaki semptomların nedenini açıklar

Bulgu belirler Vizingli hastadaki olası bulguları sayar
Vizingli hastadaki bulguları nedenini açıklar

Laboratuvar testleri belirler Vizingli hastada tanı için gereken laboratuvar testlerini sayar
Vizingli hastada izlem için gerekebilecek laboratuvar testlerini sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Vizing ayırıcı tanısını yapar Vizingin yaşa özgü ayırıcı tanısına giren hastalıkları sayar

Vizingin ayırıcı tanısı için karekteristik bulgu, semptom ve öykü 
özelliklerini sayar

Vizing tedavisini yapar Vizing fenotipini belirler Vizingin fenotiplenmesinde kullanılan farklı yöntemleri sayar
Vizing fenotiplerini tanımlar

Atak tedavisini yapar Vizing ile başvuran hastada atak tedavininin genel ilkelerini açıklar
Vizingin tedavisinde kullanılan tedavi seçeneklerini, avantaj ve 
dezavantajlarını açıklar
Vizing ile başvuran hastada atak tedavininin hedeflerini açıklar

Uzun süreli tedavi planını yapar Vizingin uzun süreli yönetiminde kullanılan tedavi seçeneklerini sayar
Fenotipe özgü tedavi seçeneklerini sayar
Fenotipe özgü tedavinin hedeflerini tanımlar
Fenotipe özgü tedavinin süresini ve nedenlerini açıklar

Hasta ve aileyi eğitir Vizingli hasta ailesinin eğitim amaçlarını sayar
Vizingli hasta ailesinin eğitimindeki temel ilkeleri sayar
Vizingli hasta ailesine öğretilecek yaşa özgü uyarı işaretlerini açıklar

Vizingde özel durumları yönetir Vizing komplikasyonlarını izler Vizing komplikasyonlarını sayar

Vizing komplikasyonlarını takip yöntemlerini sayar
Vizing komplikasyonlarının tedavi ilkelerini açıklar

Vizingde komorbiditelerini yönetir Vizing komorbiditelerini sayar
Vizing komorbiditelerini takip yöntemlerini sayar
Vizing komorbiditelerini tedavi ilkelerini açıklar

Vizingli hastada özel durumlara yaklaşımı yönetir Vizing hastada özel yaklaşım gerektiren durumları sayar
Vizingli hastada özel yaklaşım gerektiren durumları nedenlerini açıklar
Vizing hastada özel yaklaşım gerektiren durumları tedavilerini açıklar

Koruyucu hekimliği yapar
Kronik öksürük ayırıcı tanısı yapar
Eozinofilili hastayı tanır ve yönetir
Hipereozinofilik semndromu tanır ve 
yönetir
IgE yüksekliği ayırıcı tanısını ve 
izlemini yapar
Eozinofilik pulmoner ve GIS 
hastalıkları tanır ve yönetir
Mast hücre hastalıkları tanır ve yönetir
Allerjide komorbid durumları tanır ve 
yönetir
Astım tanı ve tedavisini yapar Astım tanısını koyar Astımı tanımlar Astım prevelansını tanımlar

Astım insidansını tanımlar
Astım morbiditesini tanımlar
Astım mortalitesini tanımlar
Risk faktörlerini açıklar
Astım patogenezini açıklar
Astım fenotiplerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Astım prognozunu tanımlar

Öykü alır Astımlı hastanın öykü özelliklerini açıklar
Öyküdeki major özellikleri açıklar

Semptom belirler
Bulgu belirler
Labaratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Astım tedavisini yapar Astım atak tedavisini yapar Astım tetikleyicilerini tanımlar
Atak şiddetini belirler
Fatal atak için riskli hasta grubunun özelliklerini açıklar
Atak tedavisinin basmaklarını açıklar
Atak komplikasyonlarını tanımlar
Ataklı hastanın hastane yatışı gerektiren özelliklerini açıklar
Solunum yetmezliğinin özelliklerini tanımlar
Ventilatör tedavisinin genel ilkelerini sayar
Atak için yazılı eylem planı düzenler
Atak geçiren hastanın kronik tedavi planını gözden geçirir

Astımın kronik tedavisini yapar Astım şiddetini belirler
Zor astımı tanımlar
Astımın kontrol düzeyini belirler
Uzun süreli tedavi hedeflerini tanımlar
Medikal tedavi basamaklarını açıklar
Tedavi etkinliğini değerlendirme ve monitorize etme becerisi gösterir
Hasta uyumunu değerlendirir
Hasta uyumunu artırmak için alınacak önlemleri tanımlar
Astımda immünoterapi endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar
Astımda aşılama prensiplerini açıklar

Hasta ve aile eğitimini yapar Çevre kontrolü ilkelerini açıklar
Yazılı eylem ve tedavi planı hazırlar
Semptom günlüğü ve PEF izlemi eğitimi verir ve sonuçlarını yorumlar
Hasta ve ailesine hastalığı yönetme becerisi kazandırır

Astım da özel durumları yönetir Astım komplikasyonlarını izler Astım komplikasyonlarını açıklar

Astım komplikasyonu için risk faktörlerini açıklar
Astım komplikasyonlarının tedavisini açıklar

Astım ve komorbiditelerini yönetir Astım komorbiditelerini tanımlar
Astım komorbiditelerinin risk faktörlerini açıklar
Astım komorbiditelerinin tedavisini açıklar

Astımlı hastada özel durumlara yaklaşımı yönetir Astımda özel yaklaşım yaklaşım gerektiren durumları tanımlar
Astımda özel durumlar için risk faktörlerini açıklar
Astımda özel durumların tedavi yaklaşımlarını açıklar

Koruyucu hekimliğini yapar
Rinit, sinuzit, nazal polipve 
rinokonjonktivit tanı ve tedavisini 
yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Atopik dermatit/egzema tanı ve 
tedavisini yapar

Atopik dermatit/egzema tanısını 
koyar

Atopik dermatit/egzema tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Laboratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Atopik dermatit/egzema 
tedavisini yapar

Atopik dermatit/egzema kronik tedavisini yapar

Atopik dermatit/egzema akut egzaserbasyonlarının 
tedavisini yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Atopik dermatit/egzema özel 
durumları yönetir

Atopik dermatit/egzema komplikasyonlarını izler

Atopik dermatit/egzema komorbiditelerini izler
Atopik dermatit/egzema 
koruyucu hekimliğini yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin 
alerjisi ve intol. tanı ve tedavisini yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı 
besin alerjisi ve intol. tanısını 
koyar

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin alerjisi ve intol. tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Laboratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı 
besin alerjisi ve intol. tedavisini 
yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin alerjisi ve intol. kronik 
tedavisini yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin alerjisi ve intol. akut 
egzaserbasyonlarının tedavisini yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Miks IgE ve non-IgE aracılı 
besin alerjisi ve intol. özel 
durumları yönetir

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin alerjisi ve intol. 
komplikasyonlarını izler

Miks IgE ve non-IgE aracılı besin alerjisi ve intol. 
komorbiditelerini izler

Miks IgE ve non-IgE aracılı 
besin alerjisi ve intol. koruyucu 
hekimliğini yapar

Katkı madde reaksiyonlarını (besin, 
ilaç) tanır ve tedavi eder

Katkı madde reaksiyonlarını 
(besin, ilaç) tanısını koyar

Katkı madde reaksiyonlarını (besin, ilaç) tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Laboratuvar ve provakasyon testlerini belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar

Katkı madde reaksiyonlarının 
(besin, ilaç) tedavisini yapar

Katkı madde reaksiyonlarının (besin, ilaç) tedavisini yapar

Hasta ve aile eğitimini yapar
Katkı madde reaksiyonları 
(besin, ilaç) koruyucu 
hekimliğini yapar

İlaç ve aşı alerjik reaks. tanı ve 
tedavisini yapar
Arı ve böcek alerjileri tanı ve tedavisini 
yapar

Arı ve böcek alerjileri tanısını 
koyar

Arı ve böcek alerjileri tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Labaratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Arı ve böcek allerjisi tedavisini 
yapar

Arı ve böcek allerjik reaksiyonlarının tedavisini yapar

Arı ve böcek allerjisinin uzun süreli tedavisini yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Arı ve böcek alerjileri özel 
durumları yönetir

Arı ve böcek alerjileri komorbiditelerini yönetir

Arı ve böcek alerjileri komplikasyonlarını yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar

Ürtiker ve anjiodem tanı ve tedavisini 
yapar

Ürtiker ve anjiodem tanısını 
koyar

Ürtiker ve anjiodem tanımlar Ürtiker ve anjiodem prevelansını tanımlar

Ürtiker ve anjiodem morbidite ve mortalitesini tanımlar
Risk faktörlerini açıklar
Ürtiker ve anjiodem patogenezini açıklar
Ürtiker ve anjiodem fenotiplerini tanımlar
Ürtiker ve anjiodem prognozunu tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Labaratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Ürtiker ve anjiodem tedavisini 
yapar

Ürtiker ve anjiodem atak tedavisini yapar

Ürtiker ve anjiodem uzun süreli tedavisini yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar Ürtiker ve anjiodem için önlemleri alır

Yazılı eylem ve tedavi planı hazırlar
Semptom günlüğü eğitimi verir ve sonuçlarını yorumlar
Hasta ve ailesine hastalığı yönetme becerisi kazandırır

Ürtiker ve anjiodem özel 
durumları yönetir

Ürtiker ve anjiodem komplikasyonlarını izler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ürtiker ve anjiodem komorbiditelerini izler

Ürtiker ve anjiodem koruyucu 
hekimliğini yapar

Anafilaksi tanı ve tedavisini yapar Anafilaksi tanısını koyar Anafilaksi tanımlar
Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Labaratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Anafilaksi tedavisini yapar Akut atağın tedavisini yapar
Anafilaksinin uzun süreli tedavi planını yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Anafilakside özel durumları 
yönetir

Anafilaksi komplikasyonlarını izler

Anafilaksi ve komorbiditelerini yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar

Lateks alerjisi tanı ve tedavisini yapar Lateks alerjisi tanısını koyar Lateks alerjisi tanımlar
Öykü alır
Semptom belirler
Bulgu belirler
Laboratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Lateks alerjisi tedavisini yapar Akut atağın tedavisini yapar
Lateks alerjisi uzun süreli tedavi planını yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Lateks alerjisi özel durumlarını 
yönetir

Lateks alerjisi komplikasyonlarını izler

Lateks alerjisi komorbiditelerini yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar

Mesleki alerjilerin tanı ve tedavisini 
yapar

Mesleki alerjisi tanısını koyar Mesleki alerjisi tanımlar

Öykü alır
Semptom belirler
Laboratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Mesleki alerjilerin tedavisini 
yapar

Akut atağın tedavisini yapar

Mesleki alerjilerin uzun süreli tedavi planını yapar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Mesleki alerjilerin özel 
durumlarını yönetir

Mesleki alerjilerin komplikasyonlarını izler

Mesleki alerjilerin komorbiditelerini yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar

Kontakt dermatit Kontakt dermatit tanısını koyar Kontakt dermatiti tanımlar
Öykü alır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Semptom belirler
Bulgu belirler
Labaratuvar testlerini belirler
Ayırıcı tanı yapar

Kontakt dermatit tedavisini 
yapar

Atağın tedavisini yapar

Kontakt dermatitin uzun süreli tedavisini planlar
Hasta ve aile eğitimini yapar

Kontakt dermatit özel durumları 
yönetir

Kontakt dermatit komplikasyonlarını izler

Kontakt dermatit komorbiditelerini yönetir
Koruyucu hekimliğini yapar

Diğer deri allerjileri(DRESS, AGEP, 
TEN, Stevens Johnson, Eritema 
multiforme gibi) tanır ve tedavi eder
Allerjik hastalıklarda korunma 
önlemlerini yönetir
Alternatif/tamamlayıcı 
tedaviler/tetkikleri yorumlar.
Çevresel alerjenlerini değerlendirir ve 
klinik ilişkisini yorumlar
IVIG ve SCIG uygulaması yapar
Akım sitometri yapar ve yorumlar
Lenfosit transformasyonu yapar ve 
yorumlar
Nötrofil fonksiyonlarını bakar ve 
yorumlar
Gecikmiş tip deri testlerini yapar ve 
yorumlar.

Klinik Girişim 
Grupları

Allerji deri testi yapar

Desensitizasyon planlar ve uygular
Alerjen spesifik immunoterapi (SLİT, 
SCİD, Rush) tedavisini planlar ve 
uygular
Akciğer/nazal fonksiyon ölçümlerini 
yapar ve yorumlar
Atopi yama testini yapar ve yorumlar
Provokasyon testlerini yapar ve 
yorumlar
Serolojik tesleri yapar ve değerlendirir
Kompleman komponenetleri, c1 esteraz 
inhibitörü, CH50 yapar
Çevresel alerjenlerini değerlendirir ve 
klinik ilişkisini yorumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
IVIG ve SCIG uygulaması yapar
Akım sitometri yapar ve yorumlar
Lenfosit transformasyonu yapar ve 
yorumlar
Nötrofil fonksiyonlarını bakar ve 
yorumlar
Gecikmiş tip deri testlerini yapar ve 
yorumlar.
Primer immün yetmezlik hastalarına 
genetik danışma ve prenatal tanı imkanı 
sağlar
Deri punch biopsisi yapar
İnhaler tedavi yöntemlerini yapar ve 
yönetir

İndükte balgam örneği alır ve yorumlar

İmmün sistem 
ve fonksiyonları 
SİLİNECEK

İmmün sistem anatomisi ve hücresel 
elemanlar

Primer lenfoid organlar (Kemik 
iliği, Timus)

Primer lenfoid organları sayar

Yapısını ve görevlerini açıklar
Sekonder lenfoid organlar (Lenf 
düğümleri ve lenfatik sistem, 
Dalak)

Sekonder lenfoid organları sayar

Yapısını ve görevlerini açıklar ve farklarını sayar
Özgül endotelli venülleri (HEV) ve lenfosit göçü ile 
ilişkisini tanımlar

Doğal immün sistem hücreleri 
(Fagositler, Eozinofiller, 
Bazofiller, Trombositler)

Gelişim süreçlerini açıklar

Görevlerini tanımlar
İlgili medyatörleri sayar
İlgili reseptörleri tanımlar
Patern tanıyan reseptörleri bilir
Adaptif immün cevabı nasıl uyardığını bilir
Enfeksiyon bölgesine lökosit göçünün nasıl oluştuğunu 
açıklar
Fagosite edilen mikroorganizmanın nasıl öldürüldüğünü 
açıklar

Antijen sunucu hücreler (APC)
Dendritik hücreler, foliküler dendritik hücreler ve 
mononükleer fagositlerin antijen sunduğunu bilir

NK hücreleri Enfekte veya hasarlı konak hücrelerini nasıl tanıdığını bilir
Enfekte veya hasarlı konak hücrelerini nasıl ortadan 
kaldırdığını açıklar
NKT hücreleri hakkında bilgi sahibidir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

B lenfositler
B lenfositlerin gelişimini ve bu gelişim basamaklarındaki 
özelliklerini bilir
B lenfositlerin dolaşım ve göçünü (homing) bilir
Hafıza B lenfosit gelişimini bilir

T lenfositler Gelişim süreçlerini bilir
CD4 T lenfositleri ve görevlerini bilir
Th1 lenfositleri ve görevlerini bilir
Th2 lenfositleri ve görevlerini bilir
Th17 lenfositleri ve enflamasyonla ilişkisini bilir
Th9 lenfositleri ve görevlerini bilir
Th22 lenfositleri ve görevlerini bilir
CD8 T lenfositleri vegörevlerini bilir
T regülatör lenfositleri ve görevlerini bilir

Bağışıklık mekanizmaları
Innate (doğal-özgül olmayan) 
bağışıklık

Fagositer sistem Nötrofillerin özelliklerini, görevlerini bilir

Mononükleer fagositlerin yapısını, görevlerini bilir
Dendritik hücrelerin yapısını ve görevlerini bilir
Lökositlerin enfeksiyon bölgesine nasıl toplandığını bilir
Selektinleri, selektin ligandlarını ve görevlerini bilir
İntegrinleri ve görevlerini bilir
Mikroorganizmanın nasıl fagosite edildiğini bilir
Fagosite edilen mikroorganizmanın nasıl ortadan kaldırıldığını bilir

Kompleman sistemi Pentraksinleri ve görevlerini bilir
Kollektinleri ve fikolinleri ve görevlerini bilir
Komplemanın alternatif yolunun nasıl aktive olduğunu bilir
Komplemanın klasik yolunun nasıl aktive olduğunu bilir
komplemanın lektin yolunun nasıl aktive olduğunu bilir
Kompleman proteinlerinin reseptörlerini bilir
Kompleman aktivasyonunun düzenlenmesini bilir
Opsonizasyon ve fagositozdaki rolünü bilir
Enflamatuar cevabın uyarılmasındaki rolünü bilir
Sitolizdeki yerini bilir
Kompleman sisteminin hastalıklardaki yerini bilir

Adaptif immün sistem ile bağlantı, Patern tanıyan (Toll-like 
gibi) reseptörler

Toll like reseptörleri bilir

Diğer reseptörleri bilir
Adaptif (özgül) bağışıklık Hücresel immünitenin efektör mekanizmaları T hücrenin aktivasyonu, efektör hücreye farklılaşma ve fonksiyonları

T hücre cevabının başlatılmasında çaylak T hücresine antijen 
sunulmasının rolünü bilir
Başkalaşmış efektör T hücrelerine antijen sunumunun rolünü bilir
Fagosite edilmiş antijenin klas II ilişkili sunumunu bilir
T hücre cevabının özelliklerini bilir
Lipid antijenlerin CD1 ile sunumunu bilir
MHC ilişkili peptid antijenin tanınmasında αβ T hücre reseptörünün 
rolünü bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
CD3 ve ζ proteinlerinin görevlerini bilir
δγ T reseptörlerinin rolünü bilir
NKT reseptörlerinin görevlerini bilir
T hücreleri kostimülatör reseptörlerinin görevlerini bilir
CD4 ve CD8'in T hücre aktivasyonundaki yerini bilir
Diğer aksesuar molekülleri bilir
T ve B lenfositlerin antijen reseptör genlerinin düzenlenmesini 
(rekombinasyon) bilir
T hücre reseptör kompleksinin sinyal iletimini bilir
B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi
Antijen tanıma ve B hücre aktivasyonunu bilir
T hücre bağımlı antikor cevabını bilir
Ağır zincir klas sviçini bilir
İmmünglobulin genlerinde somatik mutasyonu bilir
T hücre bağımsız antikor cevabını bilir

Humoral immünitenin efektör mekanizmaları Mikroorganizmaların ve toksinlerinin nötralizasyonunu bilir
Antikor aracılı opsonizasyon ve fagositozu bilir

Mikroorganizmalara karşı 
bağışıklık

Hücredışı mikroorganizmalara karşı bağışıklığı bilir

Hücreiçi mikroorganizmalara karşı bağışıklığı bilir
Mantarlara karşı bağışıklığı bilir
Virüslere karşı bağışıklığı bilir
Parazitlere karşı bağışıklığı bilir
Aşı geliştirme stratejilerini bilir

Bağışıklık yanıtında immünmodülasyon
Sitokinlerin fonksiyonel 
sınıflaması

İnnate (özgül olmayan) bağışıklık medyatör ve 
düzenleyicileri

Tümör nekrozis faktörün yapısnı, görevlerin, reseptörelerinin hangi 
hücrelerde olduğunu bilir
İnterlökin 1'in yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
Kemokinlerin yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnterlökin 12'nin yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
Tip 1 interferonların yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi 
hücrelerde olduğunu bilir
İnterlökin 10'un yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnnate bağışıklığın diğer medyatörlerini bilir
Enflamasyondaki rollerini bilir

Adaptif (özgül) bağışıklık medyatör ve düzenleyicileri
İnterlökin 2'nin yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnterlökin 4'ün yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnterlökin 5'in yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnterlökin 13'ün yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnterlferon gama'nın yapısını görevlerini, reseptörlerinin hangi 
hücrelerde olduğunu bilir
Transforming growth factor beta'nın yapısını görevlerini, reseptörlerinin 
hangi hücrelerde olduğunu bilir
Adaptif bağışıklığın diğer medyatörlerini bilir
T hücre sitokinlerinin özgül adaptif immün cevaplardaki rollerini bilir

Hematopoez uyarıcılar Kök hücre faktörü (c-kit ligand) yapısını, görevlerini bilir
İnterlökin 7'nin yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
İnterlökin 3'ün yapısını, görevlerini, reseptörlerinin hangi hücrelerde 
olduğunu bilir
Diğer hematopoetik faktörleri bilir

Sitokin reseptörleri ve sinyal 
iletimi

Sitokinlerin reseptörleri ile etkilişimini ve sinyal iletimini 
bilir

Mukozal bağışıklık Mukozal bariyerler Mukozal bariyerleri söyler
Mukus sekresyonunun nasıl arttırıldığını bilir

Sekretuar IgA Sekretuar IgA'nın lümene nasıl iletildiğini bilir
Sekretuar IgA'nın görevlerini bilir

Mukozal lenfoid doku ve 
işleyişi

Bronşial lenfoid doku ve işleyişini bilir

Gastrointestinal lenfoid doku ve işleyişini bilir
Gama-delta T hücrelerinin gelişimini ve görevlerini bilir
İnflamatuar barsak hastalıkları ile ilişkisini bilir

Tümör immünolojisi Tümör antijenleri Mutasyona uğramış gen ürünlerini ve önemini bilir
Normalde eksprese edilmeyen hücresel proteinleri bilir
Onkojenik virüslerin antijenlerini bilir
Onkofetal antijenleri bilir
Değişikliğe uğramış glikolipid ve glikoprotein antijenleri 
bilir
Dokuya özgü antijenlerin başkalaşımını bilir

Onkojenler, translokasyonlar ve 
supresör genler

Onkogen ve tümör süpresör genleri bilir

En sık görülen translokasyonları bilir
Tümöre verilen immün cevap 
ve kaçış mekanizmaları

Tümöre verilen özgül olmayan cevapları açıklar

Tümöre verilen özgül cevapları açıklar
Tümörün immün cevaptan kaçış mekanizmalarını bilir

Tümör immünoterapisi
Konağın tümöre verdiği immün cevabın nasıl 
uyarılabileceğini bilir
Tümörün T hücreleri ve antikorlarla pasif 
immünoterapsisini bilir

Bağışıklık sistemini düzenleyici 
mekanizmalar

Tolerans mekanizmaları Merkezi ve periferik T hücre toleransı Merkezi ve periferik t hücre toleransı mekanizmalarını açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Self reaktif T hücrelerin regülatör T hücreleri tarafından kontrolünü 
açıklar
Self reaktif T hücrelerin nasol apopitoza gittiğini açıklar
CD8 T lenfositlerle ilişkisi hakkında bilgi sahibidir
Self antijenlere toleransı belirleyen unsurları bilir

Merkezi ve periferik B hücre toleransı Merkezi ve periferik B hücre toleransını açıklar
Yabancı protein antijenlerle tolerasın arttrılabileceğini bilir

İmmün sistem homeostazisi- normal immün cevabın 
sonlandırılması ve Apoptoz

İmmün sistem homeostazisinin nasıl sürdürüldüğünü açıklar

İmmün cevabın sonlandırılması ve apopitoz ile ilişkisini açıklar

Aşırı duyarlılık mekanizmaları
Aşırı duyarlık reaksiyonlarının 
genel özellikleri

IgE üretimi Allerjenlerin özelliklerini açıklar

Th2 hücrelerin aktivasyonunu açıklar
B hücrelerin aktivasyonu ve IgE üretimini açıklar

IgE'nin mast hücreleri ve 
bazofillere bağlanması

İlgili hücre içi olayları açıklar

Mast hücreleri, bazofiller ve 
eozinofillerin aşırı duyarlık 
mekanizmalarındaki görevleri

Mast hücre medyatörlerini bilir

Mast hücre aktivasyonunu açıklar
Eozinofillerin özelliklerini bilir

Aşırı duyarlık reaksiyonları Erken tip Erken fazın nasıl oluştuğunu ve damarlarla ilişkisini açıklar
Mast hücreleri ve IgE ile ilişkisini açıklar

Geç tip Geç fazın nasıl oluştuğunu açıklar
İlgili T hücrelerini ve medyatörleri bilir

Aşırı duyarlığa ırsi yatkınlık Aşırı duyarlıkla ilgili genleri bilir
Allerjik hastalıkların patojenezi 
ve tedavi

Sistemik anafilaksi Nasıl oluştuğunu, sistemik dolaşımla ilgisini açıklar

Klinik bulgularini tanir
Gerek acil, gerekse klinik ortamda acil tedavisini uygular

Bronşial astım Bronşial astımın aşırı duyarlık mekanizmaları ile ilişkisini açıklar
Histopatolojsini ve medyatörlerini bilir

Üst solunum yolu, gastrointestinal sistem ve deride erken 
aşırı duyarlık reasiyonları

Allerjik rinit gelişimini açıklar

Gıda allerjisi gelişimini açıklar
Ürtiker ve egzema gelişimini açıklar

IgE ve mast hücre aracılı 
immün reaksiyonların koruyucu 
rolü

Parazitoz ve bakteriyel enfeksiyonlardan koruyucu etkisini 
bilir

Transplantasyon immünolojisi
Allogeneik transplantasyon 
immünolojisi

Alloantijenlerin tanınmasını açıklar

Alloreaktif lenfositlerin aktivasyonunu açıklar
Allograft reddi mekanizmaları Hiperakut reddi açıklar

Akut reddi açıklar
Damarsal olayları ve kronik reddi açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Allograft reddi mekanizmalarini aciklar
Hastada onceden gerekli onlemleri alir
Allograft reddinin klinik bulgularini bilir
Allograft reddinin teshisini koyar

Allograft reddinin önlenmesi ve 
tedavisi

Reddin önlenmesi için immünsüpresyon mekanizmalarını 
açıklar
Allograftın immünojenik özelliğinin azaltılma 
mekanizmalarını açıklar
Allograft reddinin onlenmesi icin gerekirse profilaktik 
tedavi uygular

Kan nakli Kan ve kan urunleri verilmesi endikasyonunu koyar
Kan ve kan urunlerinin uygunlugunu denetler
Kan ve kan urunlerinin isinlanmasi ve filtrelenmesini 
denetler
Kan ve kan urunleri verilmesi ile ilgili komplikasyonlari 
bilir ve tani koyar
Komplikasyon gelisirse tedavisini yapar

Kemik iliği/Kök hücre nakli Greft versus host hastalığını açıklar
GvH klinik bulgularını tanır ve teşhis koyar, tedavi eder

Klinik 
immünoloji 
SİLİNECEK

a. Tekrarlayan infeksiyonlu hastaya 
yaklaşımı

Kombine immün yetmezlikler
KOMBİNE İMMÜN 
YETMEZLİKLERE TANI 
KOYAR

Tiplerini ayırt eder T ve B lenfositleri olmayan ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar

T lenfositleri olmayan ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar
Fonksiyonel olmayan T ve B lenfositleri olan ağır kombine immün 
yetmezlikleri tanımlar

Pürin metabolizmasına bağlı ağır kombine immün yetmezlikleri tanımlar

Ana doku uyum kompleks eksikliklerini tanımlar
T ve B lenfositlerini etkileyen sınıf dönüşüm eksikliklerini tanımlar
CD3 eksikliklerini tanımlar
ZAP-70 eksikliğini tanımlar
IL-2R alfa eksikliğini tanımlar
p56 Lck eksikliğini tanımlar
CD8 eksikliğini tanımlar
Yeni tanımlanan immün yetmezlikleri araştırır

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir Ayrıntılı öykü alır ve fizik muayene yapar
Klinik bulgularla laboratuar testlerini planlar
Kombine immün yetemzliklerin klinik ve laboratuar bulgularını tartışır

Ayırıcı tanısını yapar Klinik bulgular ile laboratuar test sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar
Hastalığın genetik tanısını planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KOMBİNE İMMÜN 
YETMEZLİKLERİN 
TEDAVİSİNİ YÖNETİR

Enfeksiyonlarına tanı koyar ve tedavi eder Antiviral proflaksi ve tedaviyi düzenler

Sitomegalovirüs gibi
Antifungal proflaksi ve tedaviyi düzenler
Pnömosistis proflaksi ve tedavisini düzenler

İmmün globulin tedavisini uygular
Hastayı kök hücre nakli için hazırlar
Kök hücre nakli sonrası aşılama programını uygular
Gen tedavisi konusunda bilgi sahibi olur

KOMBİNE İMMÜN 
YETMEZLİKLERİN 
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

Maternal engratment kavramını bilir ve takip eder

Graft versus host hastalığının tanımlar ve tedavi eder
Komlikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

EBEVEYNLERE PRENATAL 
TANI OLANAKLARI 
KONUSUNDA BİLGİ VERİR

Aile ağacı çizer ve hastalığın genetik geçişi konusunda 
aileyi bilgilendirir

Prenatal tanı için uygun zamanlar hakkında aileyi 
bilgilendirir

Antikor eksiklikleri
ANTİKOR EKSİKLİKLERİNİ 
YÖNETİR

ANTİKOR EKSİKLİKLERİNE TANI KOYAR Tiplerini ayırt eder

Agammaglobulinemiyi tanımlar
Hipogammaglobulinemiyi tanımlar
Normal immünglobulin düzeyi ile seyreden antikor eksikliklerini 
tanımlar
ANTİKOR EKSİKLİKLERİNİN BULGULARINI TANIMLAR VE 
DEĞERLENDİRİR
Ayrıntılı öykü alır ve fizik muayene yapar
Klinik bulgularla laboratuar testlerini planlar
ANTİKOR EKSİKLİKLERİNİN AYIRICI TANISINI YAPAR
Klinik bulgular ile laboratuar test sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar
Hastalığın genetik tanısını planlar

ANTİKOR EKSİKLİKLERİNİN TEDAVİSİNİ YÖNETİR İmmünglobulin tedavisini planlar ve bireyselleştirir
Enfeksiyon proflaksisini bilir ve yapar

ANTİKOR EKSİKLİKLERİNİN 
KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR

Bronşiektaziyi tanımlar, takip ve tedavi eder

Otoimmün hastalıkları tanımlar, takip ve tedavi eder
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

EBEVEYNLERE PRENATAL TANI OLANAKLARI 
KONUSUNDA BİLGİ VERİR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Diğer iyi tanımlanmış immün 
yetmezlikler

DİĞER İYİ TANIMLANMIŞ 
İMMÜN YETMEZLİKLERİ 
YÖNETİR

TANI KOYAR Tiplerini ayırt eder

Diğer iyi tanımlanmış immün yetmezlikleri tanımlar
Wiskott Aldrich sendromunun özelliklerini tanımlar
DNA tamir defektlerini özellikleri ile açıklar
Timus defektlerini özellikleri ile açıklar
İmmün ossöz displazileri özellikleri ile açıklar
Az görülen diğer iyi tanımlanmış immün yetmezlikleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü ve fizik muayene bulgularını bilir
Öykü ve fizik muayene bulgularını değerlendirir
Olası otoimmünite özelliklerini klinik ve laboratuar olarak değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Öykü ve fizik muayene ile olası hastalıkları tanımlar
Klinik bulgulara dayanarak laboratuar tetkiklerini planlar
Diğer immün yetmezlik hastalıklarından ayırt eder

TEDAVİSİNİ YÖNETİR Diğer iyi tanımlanmış immün yetmezliklerin tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastaların değişen durumlarına göre tedaviyi yeniden düzenler
Hastaların tedavi ile değişen durumunu gözlemlemeyi bilir

KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR
Diğer iyi tanımlanmış immün yetmezliklerde gelişebilecek 
komplikasyonları bilir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyon gelişen hastayı tedavi eder

Fagositer hücre sayı ve fonksiyon 
eksiklikleri

FAGOSİTER HÜCRE SAYI 
VE FONKSİYON 
EKSİKLİKLERİNİ YÖNETİR

TANI KOYAR Tiplerini ayırt eder

Doğumsal nötropenileri tanımlar
Kostman Hastalığını tanımlar
Siklik nötropeniyi tanımlar
Lökosit adezyon eksikliklerini tanımlar
Kronik granülomatöz hastalığı tanımlar
IL-12 resptör ve sitokin eksikliklerini tanımlar
IFN-gamma reseptör eksikliklerini tanımlar
Diğer fagositer eksiklikleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını ayırt eder ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü alır ve fizik muayene yapar

Öyküde tekrarlayan abse, lenfadenit ve akciğer enfeksiyonlarını sorgular

Nitroblue tetrazolium testini değerlendirir
Akımsitometri ile dihidrorodamin testini değerlendirir
Tam kan sayımı ile kronik nötropeni ve lökositozu değerlendirir ve izler
Ayırıcı tanısını yapar
Klinik bulgular ve laboratuar testlerini birlikte yorumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genetik tanıyı açıklar

TEDAVİSİNİ YÖNETİR IFN-gamma tedavisini açıklar
Antibiyotik proflaksisini açıklar
Antifungal proflaksiyi açıklar
Kök hücre nakli tedavisini açıklar
Farklı hastalıklarda tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi yeniden düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemler

KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların medikal ve cerrahi tedavisini açıklar

Kompleman eksiklikleri
KOMPLEMAN 
EKSİKLİKLERİNİ YÖNETİR

KOMPLEMAN EKSİKLİĞİNE TANI KOYAR Kompleman eksikliğinin tipini ayırt eder

Kompleman sisteminin çalışma prensiplerini bilir
Erken kompleman eksikliklerini tanımlar
Geç kompleman eksikliklerini tanımlar
Herediter anjioödemi tanımlar
Vaskülit sendromları ile ilişkisni tanımlar
Enfeksiyonlarla ilişkisini tanımlar
Geçirilen enfeksiyonların tipine göre kompleman eksikliğini tanımlar
Tipik ve atipik klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile kompleman eksikliği yönünden 
hastayı değerlendirir
Klinik bulgulara göre kompleman sistemi tarama testlerini planlar
CH50 ve AH50 testlerinin sonuçlarını değerlendirir
Kompleman sistemi antijen düzeylerini ve fonksiyonlarını tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Primer kompleman eksikliğini, sekonder nedenlerden ayırt eder
Erken ve geç kompleman eksikliğini ayırt eder
Primer kompleman eksikliğini, vaskülit sendromlarından ayırt eder

KOMPLEMAN EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİ YÖNETİR Kompleman eksikliğinin tedavisini açıklar
Enfeksiyon tedavisini düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi bilir
C1 inhibitör konsantre tedavisini açıklar
Kompleman eksikliği olan hastada proflaksiyi açıklar
Aşılama ile proflaksi prensiplerini açıklar
Penislin ile proflaksisyi açıklar
C1 inhibitör konsantresi ile proflaksiyi açıklar

KOMPLEMAN EKSİKLİĞİNİN 
KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR

Kompleman eksikliğinde komplikasyonları açıklar

Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

İnnate(doğal) immün yetmezlikler
INNATE (DOĞAL) İMMÜN 
YETMEZLİKLERİ YÖNETİR

TANI KOYAR Tiplerini ayırt eder

İmmün yetmezlik ile birlikte olan anhidrotik ektodermal displaziyi 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
IL-1 reseptör ilişkili kinaz-4 eksikliğini (IRAK-4) tanımlar
Kronik mukokütanöz kandidyazisi tanımlar
Wart, hipogammaglobulinemi, infeksiyon, myelokateksi sendromunu 
(WHIM) tanımlar
MyD88 eksikliğini tanımlar
Diğer innate (doğal) immün yetmezlikleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile hastayı değerlendirir
Klinik bulgulara göre laboratuar testlerini planlar
Klinik bulgularla laboratuar testlerinin sonuçlarını birlikte değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
İnnate (doğal) immün yetmezlikleri klinik ve laboratuar bulguları ile 
tanımlar
Diğer immün yetmezliklerden ayırt eder

TEDAVİSİNİ YÖNETİR İnnate (doğal) immün yetmezliklerin tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedavisini düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedavisini düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi ve tedavi seçeneklerini bilir

KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR İnnate (doğal) immün yetmezliklerin komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Otoinflammatuvar hastalıklar
OTOİNFLAMATUVAR 
HASTALIKLARI YÖNETİR

Otoinflamatuvar hastalıklara tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Otoinflamatuvar hastalıkları tanımlar
Ailevi Akdeniz Ateşini tanımlar
TRAPS sendromunu tanımlar
Hiper IgD sendromunu tanımlar
Muckle-Wells sendromunu ve alt tiplerini tanımlar
PAPA sendormunu tanımlar
Diğer otoinflamatuvar sendromları tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü alır ve fizik muayene yapar
Klinik bulgulara göre laboratuar testlerini tanımlar
Laboratuar sonuçlarını değerlendirir
Otoinflamatuar hastalıkların genetik tanısını tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Otoinflamatuvar sendromları enfeksiyon hastalıklarından ayırt eder
Otoinflamatuvar hastalıkları diğer ateş ile seyreden hastalıklardan ayırt 
eder

Otoinflamatuvar hastalıkların tedavisini yönetir Otoinflamatuvar hastalıkların medikal tedavisini yapar
Otoinflamatuvar hastalıkların medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedavisini düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi açıklar

Otoinflamatuvar hastalıkların komplikasyonlarını yönetir Otoinflamatuvar hastalıkların komplikasyonlarını açıklar
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Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların gidişini gözlemlemeyi bilir
Otoinflamatuvar hastalıkların komplikasyonlarının tedavisini açıklar
Farklı komplikasyonların tedavisini yapar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi bilir

İmmün disregülasyon bozuklukları
İMMÜN DİSREGÜLASYON 
BOZUKLUKLARINI 
YÖNETİR

İmmün disregülasyon bozukluklarına tanı koyar Tiplerini ayırt eder

İmmün disregülasyon bozukluklarını tanımlar
Hipopigmentasyon ile seyreden immün yetmezlikleri tanımlar
Ailevi hemofagositik lenfohistiotoz sendromlarını tanımlar
Lenfoproliferatif sendromları tanımlar
Otoimmünite ile seyreden sendromları tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayrıntılı öykü ve fizik muayene yapar
Klinik bulgulara göre laboratuar testlerini planlar
Laboratuar test sonuçlarını değerlendirir
Otoimmünite bulgularını tanımlar
Apoptozu gösteren testleri açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
İmmüm disregülasyon bozukluklarını enfeksiyon hastalıklarından ayırt 
eder

İmmün disregülasyon bozukluklarını otoimmün hastalıklardan ayırt eder

İmmün disregülasyon bozukluklarını kronik adenopatilerden ayırt eder
İmmün disregülasyon bozukluklarının tedavisini yönetir İmmün disregülasyon bozukluklarının medikal tedavisini yapar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi açıklar

İmmün disregülasyon bozuklarının komplikasyonlarını 
yönetir

İmmün disregülasyon bozukluklarının komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Tekrarlayan infeksiyonlu hastaya 
yaklaşım

Öykü alınması
Öykü detaylı alınmalı, enfeksiyon sıklığı, şiddeti, tedaviye 
cevabı, aşıların yan etki yapıp yamadığı konularına açıklık 
getirilmeli
Özgeçmiş ve soygeçmiş sorgulanmalı, aile ağacı 
yapılmalıdır

Fizik muayene
İmmün yetmezliğe ait fizik muayene bulguları bilinmeli ve 
bu konudaki ipuçları değerlendirilmelidir.

Çocukluk çağı rekürren 
enfeksiyon nedenleri

Konu ile ilgili teorik bilgileri bilir, literatüre ulaşabilir ve 
tartışabilir. Problemli vaka toplantılarında bulunur

Uygun laboratuvar yöntem 
seçimi

Çocukluk çağında rekürren enfeksiyona neden olabilecek 
faktörleri ortaya koyacak tetkikleri ve sonuçlarını yorulmayı 
bilir.
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Tekrarlayan enfeksiyonlu 
çocuklarda tanı ve tedavi 
seçenekleri

Tekrarlayan enfeksiyonlu çocuklarda tanı ve tedavi 
seçenekleri konusunda teorik bilgi donanımına sahip olmak; 
konu kapsamında yılda en az 20 hasta takibi yapmış olmak, 
hangi tetkikler isteneceğini ve nasıl yorumlanacağını ayrıca 
tedavi yöntemlerini b

Sekonder immün yetmezlikler 1. AIDS
Bu konu kapsamında AIDS’li hasta takibi yapmış olmak, 
hangi tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini 
bilmek
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

2. Herediter Hastalıklar • Kromozom bozuklukları
• Kromozom instabilite sendromları
• Enzim eksiklikleri
Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini bilmek
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

3. Spesifik organ 
disfonksiyonları

• Diabet, Protein kaybettirici enteropati, Nefrotik sendrom, 
üremi
Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini bilmek

4. Beslenme Eksiklikleri
• PEM, eser element ve vitamin eksiklikleri konusunda 
bilinçlenmenin sağlanması; hastaların yaşına göre beslenme 
özelliklerinin kavranması
Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini bilmek

5. İmmün supressif ajanlar

Radyasyon , antikonvülzanlar, glukokortikoidler ve diğer 
immün süpresanların immün sistem üzerine etki 
mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmek; doğru şekilde ve 
gerektiğinde kullanmak
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

6. Enfeksiyonlar

Bakteriyal, viral, fungal ve fırsatçı enfeksiyonların immün 
sistem üzerine etkilerini bilmek ve bu enfeksiyonların 
tedavisini yapabilmek; immün sistem üzerindeki yan 
etkilerin sağaltımı ile ilgilenmek

7. İnfiltratif ve hematolojik 
hastalıklar

Langerhans hücreli histiositozis, Lenfoid maligniteler, 
Sarkoidozis, Aplastik anemi gibi hastalıkların immün sistem 
üzerine etkilerini ve sağaltımını bilmek

8. Cerrahi ve Travma
Yanıklar, Splenektomi ve travmanın immün sistem üzerine 
etkilerini ve sağaltımını bilmek
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak
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İmmün yetmezliklerde tedavi, prenatal 
tanı ve genetik danışmanlık

İMMÜN YETMEZLİK VE 
GENETİK DANIŞMA

Tıbbi genetik uzmanı, Tıbbi biyolog, Konsültan hekim, 
Psikolog, Sosyal hizmet uzmanından oluşan bu kurulun 
önerdiği genetik danışma metodlarını öğrenir.
Prenatal tanı verilecek materyali ve girişim için uygun 
zamanlamayı öğrenir ve uygulanmasına yardımcı olur

Genetik danışmanın amacı ve 
sonuçları

Prenatal tanı yöntemleri ile genetik patolojisi saptanan ciddi 
immün yetmezliği olan vakalarda terapotik abortus veya 
intrauterin kök hücre nakli önerildiğini bilmeli ve 
yöntemlerden haberdar olmalıdır.
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

Preimplantasyon genetik tanı metodunu ve nasıl 
uygulandığını bilmeli ve uygulamasını ailelere anlatabilmeli

EBEVEYNLERE PRENATAL 
TANI SEÇENEKLERİ 
KONUSUNDA BİLGİ VERİR

Romatolojik hastalıklar
1. Juvenil idiopatik artritte 
inflamasyon mekanizmaları

Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmaya katılmak

2. Juvenil idiopatik artrit
Hastalık ile ilgili en az 20 hastayı takip etmiş olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini bilmek
Çocuk Romatoloji uygulamasında laboratuar testlerini ve 
sonuçların yorumlanmasını bilmek
Juvenil idiopatik artritli hastalarda fonksiyonel durum ve 
yaşam kalitesi ölçümü

Sistemik lupus eritematozus
Hastalık ile ilgili en az 20 hastayı takip etmiş olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl tedavi edileceğini bilmek
SLE’li hastalarda fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi 
ölçümü
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

Antifosfolipid antikor sendromu
ntifosfolipid antikor sendromu tanısında kullanılan testler ve 
yorumunu bilmeli
Antifosfolipid antikor sendromunda görülen 
komplikasyonlar ve tedavisini bilmeli
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

Karışık bağ dokusu hastalığı, 
inflamatuar miyopatiler, 
skleroderma, juvenil 
dermatomiyozit

Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl yorumlanacağını ayrıca tedavi 
yöntemlerini bilmek

Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

Vaskülitler Vaskülitler alt tiplerini ve tanı kriterlerini bilmek
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Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl yorumlanacağını ayrıca tedavi 
yöntemlerini bilmek

Periyodik ateş sendromları
Periyodik ateş sendromları alt tiplerini ve tanı kriterlerini 
bilmek
Bu konu kapsamında hasta takibi yapmış olmak, hangi 
tetkikler isteneceğini ve nasıl yorumlanacağını ayrıca tedavi 
yöntemlerini bilmek

İmmün yetmezlikler ve 
romatizmal hastalıklar

İmmün yetmezlikler ve romatizmal hastalıklar arası ilişkiyi 
bilmeli ve bu tanılı hastalarda diğerini aklına getirmelidir
Konu ile ilgili literatüre ulaşma ve tartışmasına katılmak, 
problemli vaka toplantılarında bulunmak

Kök hücre nakli ve yönetimi
Hematopoetik kök hücre naklini 
yönetir

Hematopoietik kök hücre nakli endikasyonları ve nakil 
tiplerini tanımlar

Hematopoetik kök hücre farklılaşmasını tanımlar

Hematopoetik kök hücre kaynaklarını tanımlar
Aileyi kök hücre transplantasyonu hakkında bilgilendirir(Donöre 
uygulanacak işlemler, muhtemel komplikasyonlar, kök hücre nakli 
takibi, başarı şansı, komplikasyonları)
Onam formunu hazırlar ve onaylatır

Hematopoetik kök hücre donörünün seçimi ve 
hazırlanmasını düzenler

Donörde yapılması gerekli testleri tanımlar

Hematopoetik kök hücrelerin infüzyon için hazırlanmasını tanımlar 
(Hücre ayrıştırma, T lenfosit deplesyonu, eritrosit ve plazma 
ayrıştırmaları, volüm küçültme)

Hastanın pretransplantasyon dönemde hazırlanmasını 
yönetir

Hazırlık rejimlerini tanımlar

Antibiotik profilaksisi, antiviral profilaksi, barsak dekontaminasyonunu 
tanımlar

Kök hücre infüzyonunu planlar
Posttransplant komplikasyonları tanımlar Enfeksiyonlar

Graft versus Host hastalığı
Mukosit nedeni ile total parenteral beslenme
Kanamalar, DIK kontrolu
Hemorajik sistit
Vena oklusif hastalıklar
Organ yetmezlikleri
Graft yetmezliği

Hastanın posttransplant izlemini yürütür Antimikrobial ajanlar, ivig
İmmün rekonstitüsyonun belirlenmesi
Rekonstitüsyon sonrası takip

Aşılamayı planlar Yapılması gereken aşıları ve zamanlarını belirler
Allerjik 
hastalıklar 
SİLİNECEK

Epidemiyoloji Astım Prevelans
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ prevelanslarını 
bilmek
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Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ 
prevelanslarındaki zaman ile gözlenen değişimi bilmek
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ 
prevelanslarınıda gözlenen değişimin nedenlerini saymak
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ prevelanslarını 
azaltma için alınması gereken önlemleri ve etkinlik güçlerini saymak

İnsidans
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ insidanslarini 
bilmek
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ 
insidanslarindaki değişimi bilmek
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ insidansları için 
alınamsı gereken önlemleri saymak

Mortalite
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ mortalite 
oranlarını bilmek
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ mortalite 
nedenlerini sayma
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ mortalitesini 
azaltmak için alınabilecek önlemleri saymak

Morbidite
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ mortbidite 
oranlarını bilmek
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ morbidite 
nedenlerini sayma
Ülkemizde ve dünyada hem çocıkluk hem de erişkin çağ morbiditesini 
azaltmak için alınabilecek önlemleri saymak

Risk Faktörleri Genetik
Gen çevre etkileşimini tanımlamak
Genetik faktöleri saymak ve mekanizmalarını tanımlamak
Atopi
Atopiyi tanımlamak
Diğer atopik hastalıklar ile ilişkisini tanımlamak
İnfeksiyonlar
Olası nedensel ilikili ajanları sayabilmek
İOlası mekanizmaları tanımlayabilmek
Hava kirliliği
Ev içi ve ev dışı hava kirliliği nedenlerini sayabilmek
Ev içi ve ev dışı hava kirlliği ajanlaının olası mekanizmalarinı 
tanımlayabilmek
Cinsiyet
Cinsiyetin astım oluşumunda oluşturduğu riski tanımlamak
Cinsiyetin astım oluşundaki mekanizmasını tanımlamak
Diyet
Dietteki risk faktörlerini ve mekanzmalrını tanımlamak
Obezite
Obezitenin astım geliimindeki mekanizmasını tanımlamak
Diğer
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Premetürite, doğum zamanı gibi diğer risk faktörlerini tanimlamak
Premetürite, doğum zamanı gibi diğer risk faktörlerini birbiri ile 
ilşikilerini tanımlamak

Doğal Seyri Doğal seyri tanımlamak
Doğal seyri etkileyen faktörleri ve güçlerini tanımlamak

Atopik Dermatit Prevalans ve insidans Prevalans ve insidansi tanımlamak

Mortalite ve morbidite
Mortalite ve morbiditeyi tanımlamak, öngören faktörleri e koruyucu 
önlemleri saymak

Risk faktörleri Olası risk faktörlerini ve koruyucu önlemleri saymak
Doğal seyri Erişkin ve çocuk çağdaki doğal seyri tanımlamak

Allerjik rinit Prevalans ve insidans Prevalans ve insidansi tanımlamak
Zaman içindeki değişimi tanımlamak

Morbidite ve mortalite Morbidite, mortalite ve komorbiditeyi tanımlamak
Risk faktörleri Risk faktörlerini ve koruycu önlemleri saymak
Doğal seyri Erişkin ve çocuk çağdaki doğal seyri tanımlamak

Besin allerjisi Prevalans ve insidans Yaş gruplarına özgü prevalans ve insidansi tanımlamak
Mortalite ve morbidite Morbidite, mortalite ve komorbiditeyi tanımlamak

Mortalite ve morbiditeyi azaltabilecek koruyucu önlemleri sayablmek
Risk faktörleri Risk faktörlerini ve koruycu önlemleri saymak
Doğal seyri Erişkin ve çocuk çağdaki doğal seyri tanımlamak

Epidemiyolojik yöntemler Epidemiyolik yöntemleri sayabilmek
Epidemiyolik yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarini 
sayabilmek

Diğer allerjik hastalıklar (ilaç 
allerjisi, ürtiker, anjioödem gibi)

Prevalans ve insidans Prevalans ve insidansi tanımlamak

Zaman içindeki değişimi tanımlamak
Morbidite ve mortalite Morbidite, mortalite ve komorbiditeyi tanımlamak

Mortalite ve morbiditeyi azaltabilecek koruyucu önlemleri sayablmek
Risk faktörler Risk faktörlerini ve koruycu önlemleri saymak
Doğal seyir Erişkin ve çocuk çağdaki doğal seyri tanımlamak

Risk faktörleri ve genetik
Allerjik hastalıklarda genetik 
ilişkisi

Allerji ile ilgili genler

Allerjik Inflamasyonda 
epigenetik faktörler
Farmakogenomiks

Allerjenler Genel özellikleri Polenler
Küf mantar ve sporlar
Ev içi allerjenler
Hayvan allerjenleri
Besin allerjenleri
Venom
ilaçlar

Standart ölçüm birimleri ID50EAL
BAU
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AU
W/V

Allerjen Stabilitesi
Aerobiyoloji Polen ve spor toplama ve sayımı

Tanı yöntemleri Allerjide In vivo tanı yöntemleri Deri yanıtının patofizyolojisi Erken ve geç allerjik yanıt özelliklerinin öğrenilmesi

Deri testleri Deri Testi yöntemleri
Prick-puncture (batma-delme), İntradermal testlerinin uygulanmasının 
öğrenilmesi
Prick-puncture ve İntradermal testlerin karşılaştırılabilmesi
Deri testlerinin değerlendirilmesi
Ölçme, Pozitiflik kriteri, Derecelendirme sistemlerinin öğrenilmesi
Deri testlerinin sayısı ve yapılma sıklığı
Deri testlerinin hangi sıklıkta, sayıda ve hangi alanlara uygulanacağının 
öğrenilmesi
Diğer deri testi yöntemleri
Pasif transfer test, Deri pencere ve deri "chamber" tekniklerinin 
öğrenilmesi

Deri testlerini etkileyen faktörler
Allerjen ekstreleri, Uygulanan vücut alanı, Yaş, Cinsiyet, Irk, Mevsimsel 
değişkenlik, Patolojik durumlar, İlaçlar ve Spesifik İmmünoterapinin 
deri testlerine olan etkisinin öğrenililmesi

Deri testlerinin yorumlanması
Klinik allerji olmaksızın pozitif deri testleri, Yalancı pozitif ve yalancı 
negatif testler hakkında bilgilenme
Deri testlerinin allerji tanısında kullanılan diğer tanısal testlerle [In vitro 
testler (Spesifik IgE), In vivo testler (bronşial,nazal,oral challanges)] 
korelasyonu
Deri testlerinin tanısal değerinin öğrenilmesi

Tanısal amaç dışında deri testlerinin kullanımı
Allerjen standardizasyonu, Farmakolojik çalışmalar, İmmünoterapi 
çalışmaları, Epidemiyolojik çalışmalarda deri testleri kullanımı hakkında 
bilgilenme

Nazal provokasyon testleri Nazal allerjen provokasyon testleri
Nazal allerjen provokasyonun rinit tanı ve tedavisindeki yararlarının, 
Erken ve geç allerjik yanıtın patofizyolojisinin öğrenilmesi
Nazal provokasyon metodları
Lokal sistemler (ölçülü doz spreyler, kağıt diskler, nazal rezerv cihazları 
vb.), Allerjen temas üniteleri (polen,kedi,akar) hakkında bilgilenme
Fizik, nöral ve biyokimyasal uyarılarla nazal provokasyon yöntemlerinin 
bilinmesi
Nazal provokasyon sonuçları ve değerlendirilmesi
Semptomlarla, Nazal açıklığın değerlendirilmesi (nazal akım hızı, aktif 
rinomanometri, akustik rinometri) ve Nazal sekresyon içeriği ile 
sonuçların değerlendirilebilemesi Bronş provokasyon testleri

Bronş provokasyon testleri Havayolu aşırı duyarlılığı ve ölçümü
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Direk (histamin ve metakolin), İndirekt havayolu aşırı duyarlılığı 
(egzersiz, hiperventilasyon, hipertonik salin, adenozin, mannitol, 
diğerleri) ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi
Nonselective provokasyonlar ve Klinik kullanımının (tanı, mesleki 
astım, ilaç etkileri ve tedavi takibi, prognoz) öğrenilmesi
Allerjen ile (selective) bronş provokasyonu
Allerjenle oluşan erken-geç astmatik yanıt, allerjenle havayolu aşırı 
duyarlılığında artış, allerjenle oluşan eozinofili, standardize allerjen 
provokasyon metodları ve allerjenle oluşan yanıtın farmokolojik 
inhibisyonunun öğrenilmesi

Oral besin yükleme testleri
Oral besin yükleme testi endikasyonlarının, yöntemlerinin (açık , tek kör, 
çift kör plasebo kontrollü , yükleme işlemleri ve doz stratejilerinin, Oral 
besin yükleme testlerinin riskleri ve tedavilerinin öğrenilmesi

Allerjide In vitro tanı 
yöntemleri

IgE ve allerjen spesifik IgE’nin ölçümünde kullanılan 
immünokimyasal metodlar, Spesifik IgE ölçümünde 
kullanılan immünokimyasal metodların(allergosorbent test, 
kalibrasyon şemaları, multi-allerjen spesifik ıge 
ölçümü)öğrenilmesi
Serum triptaz tayini, Eozinofil katyonik protein, IgG 
presipitan antikorlar tayin yöntemlerinin bilinmesi
Çevresel allerjenlerin (ev içi- ev dışı aeroallerjenler, 
Mold/Funguslar) değerlendirilebilmesi
Ev içi aeroallerjen ölçümünün ve klinikle ilişkisinin 
yorumlanabilmesi

Allerjik rinokonjonktivit Nazal anatomi ve fizyoloji
Burnun ve paranazal sinüslerin histolojik ve dsamarsal 
yapısının, nöral kontrolünün öğrenilmesi

Epidemiyoloji
Allerjik rinitin dünyada ve ülkemizdeki sıklığının ve 
bununla ilgili literatürün gözden geçirilmesi

Allerjik rinit (sınıflama) ARIA klasifikasyonu ve diğer rinit tiplerinin öğrenilmesi

Non allerjik rinit (sınıflama)
Allerjik Non allerjik rinit farklılığının ve non allerjik rinit 
tiplerinin öğrenilmesi

Allerjik rinit mekanizması
Erken ve geç allerjik yanıt aşırı duyarlılık mediatörleri, 
sensör sinirler, IgE ve efektör (Mast h, bazofil, eozinofil, T 
hücresi, dendritik hücre) hücrelerin rolünün öğrenilmesi

Tanı

Hikaye , fizik muayene, deri testleri, laboratuar tetkiklerinin 
(Spesifik IgE, nazal mukosiliyer klerens, nazal hava akımı 
ölçümü, koku muayenesi, nazal seresyon incelemesi, x-ray) 
tanıdaki öneminin öğrenilmesi

Komorbidite
Allerjik rinite eşlik edebilen diğer hastalıkların 
tanımlanabilmesi
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Tedavi

Tedavide H1 antihistaminlerin, nazal topikal steroidlerin, 
montelukast kullanımının öğrenilmesi, ARIA prensiplerine 
göre rinit tedavisinin planlanabilmesi, cerrahi tedavi 
gerektiren vakaların saptanabilmesi, çevresel allerjenden 
korunma prensiplerinin öğrenilmesi

Gebelikte rinit (sıklık,etyoloji, 
tanı ve tedavi)

İnsidans ve prevelansının muhtemel etyolojininin bilinmesi, 
tanıya göre tedavinin planlanabilmesi

Akut ve kronik rinosinüzit Sıklık, klinik bulgular ve sınıflamanın bilinmesi
Komorbit durumların bilinmesi , tanı ve ayırıcı tanının 
yapılabilmesi
Sinüzit komplikasyolarının medikal ve cerrahi tedavisinin 
öğrenilmesi

Nazal polipozis ve rinosinüzitler

Yan dal uzmanlık öğrencisi 
nazal polipozis tanı ve tedavisi 
ile ilgili yeterli bilgi ve 
donanıma sahip olmalıdır

Nazal poliposis tanı ve tedavisi

Yan dal uzmanı nazal obstrüksiyonu olan hastanın ayırıcı tanısında 
allerjik rinit, kronik adenoidit, rinosinüzit, konka bülloza gibi nazal 
blokaja neden olan hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmeli ve diğer 
nedenleri ekarte ettikten sonra tanıyı h

Rinosinüzit tanı ve tedavisi
Yan dal uzmanı akut, subakut ve kronik rinosinüzit etyoloji, 
patofizyoloji, ayırıcı tanı, tanı, tedavi ve korunması konularında yeterli 
bilgi ve beceri ile donanımlı olmalıdır

Astım Epidemiyoloji Prevalans, insidans, mortalite,morbidite Prevalans, insidans, mortalite,morbiditeyi tanımlamak
Prevalans, insidans, mortalite,morbiditeyi azaltacak önlemleri saymak

Epidemiyolojik verilerde zamanla olan değişimler
Epidemiyolojik verilerde zamanla olan değişimleri tanımlamak ve 
engelleyeci önlemleri saymak

Risk faktörleri Genetik faktörler Genetik faktörleri sayabilmek
Genetik faktörlerin çevresel faktörlerle etkileşimini tanımlayabilmek
Genetik faktörlerin etki mekanizmalarını tanımlayabilmek

Çevresel faktörler Çevresel faktörleri sayabilmek
Çevresel faktörlerin etki mekanizmalarını tanımlayabilmek

Patofizyoloji Patogenez Hücresel elemanlar
Hücresel elemanları sayabilmek
Hücresel elemnların patogeezdeki rol ve katkılarını tanmlayabilmek
Medyatörler, sitokinler ve kemokinler
Patogenezde rolü olan kritik medyatörler, sitokinler ve kemokinleri 
sayabilmek
Patogenezde rolü olan kritik medyatörlerin, sitokinlerin ve kemokinlerin 
rol ve katkılarını tanmlayabilmek
Anti-medyatör, anti-sitokin ve anti-kemokin etkilerin tedavi ile ilşkisini 
kurabilmek

Hava yolu obstrüksiyonu Havayolu obstrüksiyonunu değerlendirebilmek
Havayolu obstruksiyonunun komponentlerini ve rol alan mekanizmalari 
tanimlayabilmek
Havayolu obstrüksiyonu ve havayolu hiperreaktivitesi ilişkisini 
tanımlamak

Havayolu hiperreaktivitesi Havayolu hiperreaktivitesini değerlendirebilmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Havayolu hiperreaktivitesinde rol alan mekanizmalari tanimlayabilmek

Havayolu inflamasyonu Havayolu inflamasyonun mikroskopik bulgularını tanımlayabilmek
Havayolu inflamasyonun katılan hücresel ve hücresel olmayan 
elemanları sayabilmek
Havayolu inflamasyonun katılan hücresel ve hücresel olmayan 
elemanların sürece katkılarını tanımlayabilmek

Havayolunda yeniden yapılanma (remodelling) Havayolu remodellingin mikroskopik bulgularını tanımlayabilmek
Havayolu remodellingine katılan hücresel ve hücresel olmayan 
elemanları sayabilmek
Havayolu remodellingine katılan hücresel ve hücresel olmayan 
elemanların sürece katkılarını tanımlayabilmek

Tanı Öykü Öyküde dikkat edilecek noktaları sayabilmek
Öykü alabilme becerisi kazanmak

Fizik muayene Fizik incelemede dikkat edilmesi gereken noktaları saymak
Fizik inceleme yapma becerisi kazanmak

Akciğer grafisi Astımın akciğer radyolojisinde aku ve kronik değişikliklerini sayabilmek

Akciğer grafisi okuma becerisi geliştirmek

Solunum fonksiyon testi
Erken ve gec reversibl obstrüksiyonu değerlendirebilme becerisi 
kazanmak

Bronş provakasyon testi Bronş provakasyon yapma endikasyonlarını sayma
Uygun bronş provakasyon testini seçebilme becerisi kazanmak
Bronş provokasyon testini değerlendirebilme becerisi kazanmak

Allerji testi Allerji testi gereken hastayi belirlemek
Uygun allerji test yöntemini ve panelini belirleme becerisi kazanma
Allerji testi sonucunu değerlendirebilme becerisi kazanmak

Diğer testler (eozinofil sayısı, NO ölçümü gibi) Diğer testleri kullanma endikasyonlarını sayabilme
Diğer testleri uygun şekilde yorumlayabilme becerisi kazanma

Değerlendirme Hastalık şiddeti değerlendirmesi Hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılan değişkenleri sayabilmek
Hastalık şiddetini değerlendirebilme becerisi kazanmak

Kontrol düzeyinin değerlendirilmesi Kontrol düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri saymak
Kontrol düzeyini değerlendirebilme becerisi kazanmak

Eşlik eden durumlar Sinüzit Astım sinüzit ilişkisinin sıklığını ve tedavinin katkısını tanımlamak

Allejik rinit
Astım allerjik rinit komorbiditesinin sıklığını ve hastalık kontrolüe 
etkisini tanımlamak

Gastroözofageal reflü
Astım gastroözefageal reflü komorbiditesinin sıklığını ve hastalık 
kontrolüe etkisini tanımlamak

Diğer eşlik eden durumlar (nazal polip, otit, bronşiektazi, 
atelektai gibi)

Diğer eşlik eden durumların sıklığını ve hastalık kontrolüne etkisini 
tanımlamak

Uzun süreli tedavi Hedefler Uzun süreli tedavi hedeflerini sayablmek
Hastada tedavi hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığını 
değerlendirebilme becerisi kazanmak

Eğitim Eğitim ihedeflerini sayabilmek
Hastaya uygun eğitim verme becerisi kazanmak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın uygun eğitime sahip olup olmadığını değerlendirebilme 
becerisi kazanmak

Çevre kontrolü Çevre kontrolü ilkelerini sayabilmek
Hastaya uygun çevre kontrolü eğitimini verebilme becerisi kazanmak
Astım tetikleyicilerini sayabilmek

Medikal tedavi İnhale kortikosteroidler
Uygun hasta seçimi kriterlerini saymak
Tedaviden yarar görecekleri belirleyen özellikleri sayabilmek
Tedavi etkinliğini değerlendirme ve monitorize etme becerisi kazanmna
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Alternatiflerin avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Hastanın uygun ilaç kullanım becerilerine sahip olup olmadığını 
değerlendirebilme becerisi kazanmak
Kısa etkili beta-2 agonistler
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Hastanın uygun ilaç kullanım becerilerine sahip olup olmadığını 
değerlendirebilme becerisi kazanmak
Alternatiflerin avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Uzun etiki beta-2 agonistler
Alternatiflerin avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Hastanın uygun ilaç kullanım becerilerine sahip olup olmadığını 
değerlendirebilme becerisi kazanmak
Tedaviden yarar görecekleri belirleyen özellikleri sayabilmek
Kromolin ve nedokromil
Alternatiflerin avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Teofilin
Avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Anti-lökotrienler
Avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
Anti IgE
Avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek
İmmünmodülatörler
Alternatiflerin avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek

İmmünoterapi Avantaj ve dezavantajlartını sayabilmek
Kullanım ilkelerini saymak
Tedavi ile ilşkili olası istenmeyen etkileri sayabilmek

Atım tanı-tedavi klavuzları Ulusal rehberiin diğer rehberler ile karşılaştırabilmek
Ulusal rehberi rasyonel bir şekilde pratik ugulamaya aktarma becerisi 
kazanmış olmak

Eğitim
Hasta ve ailesinin psikososyal özelliklerinin hastalık prognozuna 
etkilerini tanımlama
Uzun süreli tedavi beklentilerinin hasta ve ailesi ile paylaşma becerisinin 
kazanılması
Hasta ve ailesine uygun eğitim verme ve verilen eğitimi revize etme 
becerisinin kazanılması

Atak tedavisi Eğitimi Hastaya verilecek atak tedavisi eğitimi ilkelerini saymak
Hastaya uygun atak tedavisi verebilme becerişsi kazanmış olmak

Atak şiddeti değerlendirilmesi Değerlendirmede kullanılan değişkenleri saymak
Değerlendirmede kullanılan değişkenleri karşılaştırmalı avantaj ve 
dezavanmtajlarını sayabilmek

Atak şiddetini değerlendirme ve monitorize edebilme becerisi kazanmak

Tedavi ilkeleri Atak tedavisi, hedeflerini saymak
Atak tedavisi basamaklarını ve basamak yükseltme kriterlerini saymak
Atak tedavisini uygulama ve monitorize etme becerisi kazanmak
Fatal atak için riskli hasta grubunu özelliklerini sayabilmek
Fatal atak için riskli hasta grubunubelirleme becerisi kazanmak

Yazılı atak planı hazırlanması Yazılı atak planı hazırlama nedenlerini ve hedeflerini saymak
Yazılı atak planı hazırlama ve revize etme becerisi kanamak

Korunma Korunmada kulklanılan değişlkenleri saymak
Korunmada kullanılan değişkenlerin etkinliklerini 
tanımlamak
Uygun korunma önlemleri kullanma becerisi kazanmak

Prognoz Fenotip spesifik prognozları tanımlamak
Fenotip spesifik prognozları değerlendirme becerisi 
kazanmak

Vizing fenotipleri Fenotipler Erken geçici vizing Erken geçici vizingin oluşlumunda rol alan risk faktörlerini sayabilmek
Erken geçici vizingin klinik özelliklerini sayabilmek

Nonatopik vizing Nonatopik vizingin oluşlumunda rol alan risk faktörlerini sayabilmek
Nonatopik vizingin klinik özelliklerini sayabilmek

Diğer Erken çoculuk çağı vizingin ayırıcı tanısına giren hastalıkları sayabilmek

Erken çoculuk çağı vizingin ayırıcı tanısını yapabilme becerisi kazanmış 
olmak

Tedavi Fenotip spesifik tedavi ilkelerini sayabilmek
Tedaviye yanıtı öngören belirteçleri sayabilmek
Tedaviye başlama kriterlerini sayabilmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavi uygulkama ve monitorize etme becerisi kazanma

Prognoz Fenotip spesifik prognozları tanımlayabilme
prognozu monitorize etme becerisi kazanma

Atopik dermatit
Diğer deri allerjileri(DRESS, AGEP, 
TEN, Stevens Johnson, Eritema 
multiforme gibi)

Besin allerjileri Tanım
Besin ile ilişkili istenmeyen reaksiyonların ve besin allerjisi 
tanımlarını yapabilmek

Prevalans
Erişkin ve çocukluk çağında sık görülen besin allerjilerinin 
sıklıklarını sayabilmek
Yaş grupları ve toplumlara göre sık görülen besin 
allerjilerini sayabilmek

Patogenez Gastrointestinal sistemin antijene karşı verdiği yanıtlar Mukoza bariyeri
Mukozal bariyerin hücresel ve hücresel olmayan elemanlarını 
sayabilmek
Mukozal bariyerin hücresel ve hücresel olmayan elemanların ve 
aracıların fonksiyonlarını tanımlayabilmek
Antijenin gastrointestinal bariyeri aşması
Antijenin gastrointestinal bariyeri aşması ile ilşikili mekanizmaların 
tanımlanması
Oral tolerans indüksiyonu
Oral tolerans mekanizmaların tanımlanması
Oral rolerans mekanizmalarında rol alan hücresel ve hücresel olmayan 
eleman ve aracıları bilmek
Oral rolerans mekanizmalarında rol alan hücresel ve hücresel olmayan 
eleman ve aracıların fonksiyonlarını tanımlamak
Alınan antijene karşı verilen normal immün yanıtlar
Alınan antijene karşı verilen normal immün yanıtların tanaımlamak

Patofizylojik reaksiyonlar IgE aracılı reaksiyonlar
Non IgE aracılı reaksiyonlar

Besin Allerjenleri Genel özellikleri Besin allerjenlerinin genel özelliklerini tanımlamak
Sık görülen besin allerjenlerini saymak
Besinlerin major ve minör allerjenlerini saymak

Çapraz reaksiyonlar
Besinlar arasında çapraz reaksiyon yapanlaı ve bunun olasılıklarını 
bilmek

Panallerjenler Panallerjenleri bilmek
Panallerjenlerin genel özelliklerini tanımlamak
Panallerjenlerin bulunduğu besin gruplarını bilmek

Klinik Belirtiler Gastrointestinal belirtiler IgE ve non IgE aracılıklı semptomları bilmek
IgE ve non IgE aracılılı semptom komplekslerini tanıma becerisi 
kazanmak

Kutanöz belirtiler IgE ve non IgE aracılıklı semptomları bilmek
IgE ve non IgE aracılılı semptom komplekslerini tanıma becerisi 
kazanmak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Respiratuvar belirtiler IgE ve non IgE aracılıklı semptomları bilmek

IgE ve non IgE aracılılı semptom komplekslerini tanıma becerisi 
kazanmak

Anafilaksi Besine bağlı anafilaksi beliritlerini tsaymak
Egzersize bağlı besin anafilaksi bertilerini sayma
Anafilaksi tedavi edebilme becerisi kazanmak

Tanı Öykü öyküde dikkat edilecek noktaları bilmek
Uygun öykü alabilme becerisi kazanmak

Allerji testi Deri testi
Prik test
Prik test yapma endikasyonlarını ve kontrendkasyonlarını bilmek
Prik test yapma becerisi kazanma
Prik to prik test
Prik to prik test yapma endikasyonlarını ve kontrendkasyonlarını bilmek
Prik ton prik test yapma becerisi kazanma
Yama test
Yama testi yapma endikasyonlarını ve kontrendkasyonlarını bilmek
Yama testi yapma becerisi kazanma
Spesifik IgE testi
Spesifik IgE analizi yapma endikasyonlarını ve kontrendkasyonlarını 
bilmek
Spesifik IgE testi yapma ilkelerini bilmek

Provokasyon testleri Açık provakasyon
Açık provakasyon yapma endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek
Açık provakasyon yapma ve değerlendirme becerisi kazanmış olmak
Tek kör plasebo kontrollü provakasyon
Tek kör plasebo kontrollü provakasyon yapma endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını bilmek
Tek kör plasebo kontrollü provakasyon yapma ve değerlendirme becerisi 
kazanmış olmak
Çift kör plasebo kontrollu provakasyon
Çift kör plasebo kontrollü provakasyon yapma endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını bilmek
Çift kör plasebo kontrollü provakasyon yapma ve değerlendirme becerisi 
kazanmış olmak

Tedavi Tedavi ilkelerini bilmek
Uygun tedaviyi uygulama becerisi kazanmak

Doğal Seyri Besin spesifik prognozu bilmek
Hastalık ve besin spesifik prognozu aktarma becerisi 
kazanmış olmak

Korunma Korunma ilkelerini bilmek
Korunma ilkeleri konusunda bilgilendirme yapma becerisi 
kazanmış olmak

İlaç allerjileri İLAÇ ALERJİSİNİ YÖNETİR Tanı koyar Öykü ve fizik muayenesini yapar
Öykünün özelliklerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlaç alerjisinde sistemlere göre fizik muayene bulgularını açıklar
Ters ilaç reaksiyonlarını ayırt eder
Ters ilaç reaksiyonlarının sınıflamasını açıklar
İlaçlara karşı gelişen immün yanıtın mekanizmalarını açıklar
İlaçlara karşı gelişen hipersensivite reaksiyonları ile idiyosinkrazi ve 
intolerans ayırımını açıklar
İlaç alerjisinin gelişimini etkileyen risk faktörlerini açıklar
İlaç alerjisi gelişimine aday genetik faktörleri açıklar
İlaç allerjilerinde laboratuvar bulgularını açıklar
Klinik bulgulara göre immünolojik mekanizmaları ayırt eder
İmmünolojik mekanizmalar aracılığıyla gelişen ters ilaç 
reaksiyonlarındaki klinik bulguları açıklar
Ciddi ilaç reaksiyonlarını ayırt eder
Stevens-Johnson sendromu ve Toksik epidermal nekrozisin 
etyopatogenezini açıklar
SJS ve TEN klinik özelliklerini açıklar
Nikolski fenomenini açıklar
SJS ve TEN de Mukoza ve cilt bulgularının özelliklerini açıklar
DRESS sendromunun etyopatogenezini açıklar
DRESS sendromunun klinik bulgularını açıklar
DRESS sendromunun komplikasyonlarını açıklar
Fixs ilaç döküntülerinin etyopatogenezini açıklar
Akut generaliz ekzentamatöz pustülozis (AGEP) etyopatogenezini 
açıklar
Serum hastalığı ve Serum hastalığı benzeri sendromları açıklar
Antikonvulsan hipersensitivite sendromunu açıklar
Antikonvulsan hipersensitivite sendromunundaki genetik özellikleri 
açıklar
Antikonvülsan alerjilerinde alternatif ilaç kombinasyonlarını açıklar
Deri testlerini (epidermal, İntradermal veya yama) seçimini yapar ve 
uygular
Mekanizmalarına göre ilaç alerjilerinde uygulanacak deri testi 
yöntemlerini açıklar
Deri testinin endikasyonlarını ve kontrendikasyonmlarını açıklar
Pozitif ve negatif yalancı reaksiyon oranlarını açıklar
Deri testi sırasında gelişebilecek komplikasyonları açıklar
Deri testi sırasında alınacak önlemleri açıklar
Deri testinde kullanılacak materyallerin dilüsyon prensiplerini açıklar
Testlerin pozitif veya negatif prediktif değerlerini açıklar
provokasyon testlerini yönetir
Provokasyon metodlarını ve prensiplerini açıklar
Endikasyonlarını ve Kontrendikasyonlarını açıklar
test sırasında alınacak önlemleri açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlaç alerjisi ayırıcı tanısını açıklar (infeksiyon, otoimmün ve 
dermatolojik hastalıklar)

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Tıbbi tedavisini açıklar
Hukuki olarak sorumluklarını açıklar
SJS ve TEN da tedaviyi açıklar
Desensitizasyon işlemini uygular
Desensitizasyon mekanizmasını ve prensiplerini açıklar
Desensitizasyon yapılacak durumları açıklar
Desensitizasyon sırasında gelişebilecek komplikasyonları açıklar
Alternatif ilaç seçimi yapar
İlaçların yapılarına göre gelişen immün yanıtın özelliklerini açıklar
İlaç grupları arasında gelişebilecek çapraz reaksiyon oranlarını açıklar
Alternatif ilaç seçiminin prensiplerini açıklar
Uzun süreli takibini yapar
Hasta ve Aile eğitimindeki prensipleri açıklar

Böcek ve venom allerjileri
BÖCEK ALERJiSİNİ 
YÖNETİR

Tanı koyar Öykü ve Fizik muayene yapar

Venom allerjisine özgü öykü almayı açıklar
Böcek cinslerine göre gelişebilecek reaksiyon çeşitlerini ayırt eder
Böceklerin biyolojisini ve sınıflamasını açıklar
İmmünolojik ve non immünolojik reaksiyonların ayırımını açıklar
Lokal ya da sistemik reaksiyonların klinik özelliklerini açıklar

Tanıda gerekli laboratuvar ve deri testlerini uygular
Spesifik IgE degerlerinin önemini açıklar
Deri (epidermal ve İntradermal) testinin prensiplerini açıklar
Deri testinin Pozitif ve negatif prediktif değerleri açıklar
Test materyalinin dilüsyonlarını açıklar

Böcek sokmalarında ayırıcı tanıyı yapar
Ayırıcı tanıdaki hastalıkları açıklar

Tedavisini yönetir Tıbbi tedavisini yönetir
Venom alerjilerinde reaksiyonun tipine göre medikal tedavisini açıklar
Anafilaksi tedavisini açıklar
İmmunoterapiye karar verir
İmmunoterapinin venom alerjisindeki yerini açıklar
İmmünoterapi endikasyonlarını açıklar
İmmunoterapi metodlarını açıklar
İmmünoterapi komplikasyonlarını açıklar
Uzun süreli takibini tanımlar
Hasta ve ailenin böceklerden nasıl korunacağını açıklar
Anfilaksi gelişen durumlarda kendi kendine adrenalin yapılmasını hasta 
ve aileye öğretilmesini açıklar
Hastanın yada ailenin acil durumlarda yapması gerekenleri açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Anafilaksi ANAFİLAKSİYİ YÖNETİR TANI KOYAR Detaylı öykü alır

Tanıya yardımcı olacak öykünün özelliklerini açıklar
Anafilaksi mekanizmalarına göre tiplerini ayırt eder
Anafilaksi sıklığını ve etyolojisini açıklar
Anafilaksinin patofizyolojik sınıflamasını açıklar
Anafilakside organlara özgü klinik bulguları açıklar
Anafilaksi tanısı için gerekli kriterleri açıklar
Egzersize bağlı anafilikasiyi açıklar
Tanıda gerekli testleri yorumlar
Laboratuvar testlerini yorumlamayı açıklar
Allerjenlerle deri testlerinin endikasyonlarını açıklar
Provokasyon testlerini uygular
Provokasyon testinin endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını açıklar
İlaç ya da besin provakosyon test prensiplerini açıklar
Egzersize bağlı besin anafilaksisinde provokasyon testinin protokolünü 
açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Anafilaksi benzeri bulgularla seyreden hastalıklarla ayırıcı tanıyı açıklar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Tıbbi tedavisini açıklar
Yeniden canlandırmayı uygular
Solunum yetmezliği ve kardiyovasküler kollaps durumunda tedaviyi 
açıklar
Ventilatör tedavisini açıklar
Desensitizasyona karar verir
Desensitizasyon mekanizmalarını açıklar
Desensitizasyon protokollerini açıklar
Uzun süreli takibini yapar
Hasta eğitimini açıklar
Gizli alerjenlere karşı önlemleri açıklar
Adrenalin Oto enjektör kullanmasının önemini açıklar.
Premedikasyonu açıklar

Mast hücre hastalıkları
MASTOSİTOZ HASTALIĞINI 
YÖNETİR

TANI KOYAR Mastozitozun etyolojisini ve genetiğini açıklar

Mast hücre gelişimini ve fizyolojisini açıklar
Mastositozda görülebilen mutasyon açıklar
Mast hücresinin artışına bağlı patolojik bulguları açıklar
Mastositozda semptomları provoke eden etmenleri açıklar
Mastositozun tiplerini ayırt eder
Mastositoz sınıflamasını açıklar
Mastositoz tanısı için WHO kriterlerini açıklar
Deriye sınırlı mastositozun klinik belirtilerini açıklar
Sistemik mastosizozun klinik bulgularını açıklar
Deriye sınırlı mastositoz ile sistemilk mastositoz arasındaki faklılıkları 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sistemik mastositozda laboratuvar bulgularını açıklar

Mastositozun cilt bulgularını tanımlar
Ürtikerya pigmentosanın klinik bulgularını açıklar
Deriye sınırlı mastositozun tiplerini ayırt eder
Darrier bulgusunu açıklar
Tanı için gerekli laboratuvar testlerini açıklar
Cilt biopsisindeki bulguları açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Ayırıcı tanısı yapılacak hastalıkları açıklar

Tedavisini yönetir medikal tedavisini yapar
Tıbbi tedavisini açıklar
Hastanın takibini ve prognozunu açıklar
Hastanın alacağı önlemleri açıklar.

Hipersensitivite pnömonileri Tanı Radyolojik

Biokoiöyasal
Sınıflama
Tedavi

Hipereozinofilik sendromlar
HİPEREOZİNOFİLİK 
SENDROMLARI YÖNETİR

Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Öykünün ve fizik muayenenin özelliklerini açıklar
Eozinofil biyolojisini ve mediyatörlerinin fonksiyonlarını açıklar
Eozinofil gelişimini ve rol oynayan faktörleri açıklar
Hipereozinofilik sendromun tanımını açıklar
Hipereozinofilik sendromun organ tutulumlarını açıklar
Hipereozinofilik sendromun klinik bulgularını açıklar
Miyeloproliferatif tipinin özelliklerini ve laboratuvar bulgularını açıklar
HES lenfositik tipinin özelliklerini açıklar
Ailesel tipinin özellikjlerini açıklar
Eozinofilik Gastrointestinal hastalıklar ve pulmoner eozinofili 
birlikteliği ile seyreden tipinin özelliklerini açıklar
Sistemik mastositoz ile seyreden tipinin özelliklerini açıklar
Laboratuvar bulgularını değerlendirir
HES tanısı için biyokimyasal ve moleküler incelemelerini açıklar
Triptaz düzeyini değerlendirmeyi açıklar
Hematolojik bulguları açıklar
Akım sitometrisi bulgularını açıklar
Kemik iliği aspirasyonu bulgularını açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Sekonder eozinofili nedenleri ile ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi tedavisini yapar
HES da tıbbi tedavi endikasyonlarını ve ilaç seçimindeki kriterleri 
açıklar
Cerrahi tedavisini yönlendirir
Kardiyak tutulumlarda cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar

Allerjik hastalıklarda korunma

Allerjen spesifik immünoterapi Tarihçe
İmmünoterapinin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği 
evreleri öğrenme

Allerjen spesifik 
immünoterpinin klinik etkinliği

Allerjik rinit, astım ve atopik dermatitte
İmmünoterapinin değişik allerjik hastalıklardaki klinik etkinliğinin 
öğrenilmesi

Spesifik allerjenle klinik etkinlik (polen, akar, hayvan tüyü, 
fungus, hamamböceği, lateks ile)

Spesifik allerjene göre klinik etkinlikteki farkların öğrenilmesi

Tekli ve çoklu allerjenler
Tekli ve çoklu allerjen kullanımı ile immünoterapi etkinliğinin 
karşılaştırılabilmesi

Etkili immünoterapi için allerjen dozları (akar, hayvan tüyü, 
çayırlar)

immünoterpide maksimum klinik etki için uygulanması gereken majör 
allerjen miktarının ve tolere edilen dozun öğrenilmesi

Atopik ilerleyişin önlenmesi (yeni duyarlılıkarın ve rinitli 
hastada astım gelişiminin önlenmesi)

İmmünoterpinin preventif etkilerinin değerlendirilebilmesi

Oral allerji sendromuna etkisi
Konvansiyonel immünoterapinin ile oral allerji sendromuna etkisinin ve 
allerjenler arasındaki krosreaktivitenin öğrenilmesi

Allerjen spesifik immünoterpide 
immünolojik yanıt

Endorgan değişiklikleri Duyarlılık ( konjuktival deri ve mukoza)

immünoterapinin endorgan yanıtı üzerine etkisinin öğrenilmesi
İnflamasyon
İmmünoterapi sırasında ve sonucunda allerjik inflamasyonda oluşan 
değişiklileri öğrenmek

Humoral değişiklikler (IgE, IgG)
Hücresel değişiklikler (bazofiller, lenfosit ve kan 
mononükleer hücreleri, regülatuar t hücreleri)

İmmünoterapi sırasında bazofiller, lenfositler ve periferik kan 
mononükleer hücrelerde oluşan değişiklikleri öğrenmek

Klinik gidişle korelasyon (semptom skorları)
Oluşan immünolojik değişikliklerin kliniğe olan yansımalarının 
öğrenilmesi

Allerjen spesifik immünoterpide 
pratik yaklaşım

Hasta seçimi
Hangi hastalarda immünoterpi uygulanıp uygulanmayacağını 
öğrenilmesi

Allerjen immünoterapi rehberleri
Allerjen immünoterapi rehberlerinin öğrenilmesi ve yakından takip 
edilmesi

Allerjik ekstrelerinin formüle ve reçete edilmesi

Allerjen ekstreleri arasındaki krosallerjenitenin, tedavide hangi 
allerjenlerin yer alması gerektiğinin ve reçete yazma sorumluluğunun 
öğrenilmesi.Allerjen ekstrelerinin hazırlanması ve saklanmasının 
öğrenilmesi

Enjeksiyon planı ve immünoterapi süresi Uygulanacak immünoterpi protokolü ve süresinin belirlenmesi

Allerjen immünoterapi sırasında oluşan reaksiyonlar
İmmünoterpi sırasında oluşan reksiyonların bilinmesi ve tedavisinin 
öğrenilmesi

Gebelikte immünoterapi
Gebelikte uygulanacak immünoterpi yöntemlerinin öğrenilmesi ve 
uygulanması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alternatif ekstreler ve uygulama 
yöntemleri

Modifiye allerjen ekstreleri
Yeni geliştirilen allerjen ekstrelerinin özelliklerinin ve kullanımının 
öğrenilmesi

Rekombinan allerjenler
Yeni geliştirilen ekstrelerin ve rekombinan allerjenlerin özelliklerinin ve 
kullanımının öğrenilmesi

Modifiye tedavi modelleri Modifiye tedavi modellerinin bilinmesi
Alternatif uygulama yolları Farklı uygulama yolları

Oral, sublingual, intranazal, intrabronşial immünoterpi yöntemlerinin 
öğrenilmesi

Medikal tedavi Histamin ve Antihistaminler Histamin Histamin yapısını açıklar
Histamin sentezi ve metabolizmasını açıklar
Histaminin immün yanıtların regülasyonundaki rolünü açıklar

Histamin reseptörleri Histamin reseptölerinin tiplerini ve fonksiyonlarını açıklar
Antihistaminler Yapı, sınıflama ve etki mekanizması

Antihistaminlarin temel yapısını tanımlamak , sınıflama ve etki 
möekanizmalarını açıklamak
Antihistamin sınıflarını sayabilmek
Antihistaminlerin etki mekanızmasını tanımlamak
Farmakokinetik özellikler
Antihistamin konsantrasyonlarının zamanla değişimini tanımlamak
Antihistaminlerin yarılanma zamanlarını tanımlamak
Farmakokdinamik özellikler
Antihistamin konsantrasyonlarının ilaç etkisiyle ilişkisini açıklar
Etkinlik
Allerjik hastalıklarda antihistamin kullanım ilkelerini saymak
Antihistaminlarin allerjik hastalıklar dışı diğer hastalıklarda kullanım 
alanlarını saymak
İstanmeyen etkiler
Santral sinir sistemi istenmeyen etkilerini sayabilmek
Kardiak sistemiistenmeyen etkilerini saymak ve mekanizmasını 
açıklamak
Toksisite ve fatalite risklerini tanımlamak
Gebelik ve laktasyonda kullanım ilkelerini saymak
Diğer istenmeyen etkilerini saymak

Beta adrenerjik agonistler Yapı
Katekolamin ve ilşikili bronkodilatörler (Efedrin, efinefrin, isoproterenol 
gibi)
Nonkatekolamin bronkodilatörler
Kısa etkili non-selektif beta agonistler (feneterol, metaproterenol gibi)
Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleirni tanımlamak
Kısa etkili selektif beta agonistler (albuterol, levalbuterol, terbütalin 
gibi)
Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleirni açıkmak
Uzun etkili selektif beta agonistler (salmeterol, formoterol, aformeterol, 
carmoterpl, indakaterol gibi)
Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleirni açıklamak

Uygulama yolları Uygulama biçimlerinin avantaj ve dezavantajlarını saymak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnhalasyon aletleri ile ilişkili avantaj ve dezavantajları saymak

İstenmeyen etkiler Beta agonistlerin istenmeyen etkilerini saymak
Beta agonistlerde tolerans gelişimi özelliğini açıklamak
Beta agonistlern artmiş bronşial reaktivitedeki rolünü tanımlamak
Beta gonistler ile gelişen toksisitenin özelliklerini tartışmak

Klnik kullanım Akut astımda klinik kullanım ilkelerini saymak
Betaagonistler ile diğer bronkodilatörler arasındaki farkları saymak
Akut astımda etkin klinik kullanımı gerçekleştirmek
Kronik astımda kullanım ilkelerini saymak
Kronik astımda etkin klinik kullanımı gerçekleşirmek

Teofilin ve fosfodiesteraz 
inhibitörleri

Kimyasal yapı Kimyasal yapısını açıklar

Etki mekanizması Moleküler ve hücresel etikileri tanımlar
Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler Farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini tanımlar
Uygulama yolları Uygulama yolları ve avantajlarını sayar
Klinik kullanımı Akut ve kronik astımda kullanımı ilkelrini tsayar
İstenmeyen etkiler İstenmeyen etkilerini sayar
Fosfodiesteraz inhibitörleri Fosfodiesteraz inhibitörlerinin özelliklerini tanımlar

Glukokortikoidler Fizyoloji Yapısı, sentezi ve metabolizmasını tanımlar
HPA aks fizyolojisini açıklar
Toksisite, metabolik etkileri ve stresle ilişkisini tanımlar
İnflamasyon üzerine etkilerini ve mekanızmalarını tanımlar

Klinik farmakoloji Etkinlik
Glukokortikoidlerin sistemik ve topikal kullanım alanlarını sayar
Glukokortikoidlerin doz-yanıt ilişkisini tanımlar
İstenmeyen etkiler
Sistemik ve topikal kullanımda glukokortikoidlerin oluşturabildiği 
istenmeyen etkileri sayar
Sistemik ve topikal kullanımda glukokortikoidlerin oluşturabildiği 
istenmeyen etkileri izler

Kromonlar: kromolin sodyum 
ve nedokromil

Yapısı Kromonların kimyasal yapısını tanımlar

Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler Kromonların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri tanımlar
Etki mekanizması Etki mekanizmasını açılar
Klinik kullanımı Astım ve allerjik hastalıklardaki klinik kullanımı alanlarını sayar
Güvenlik ve toksisite Güvenlik ve toksisitesi özelliklerini sayar

Antikolinerjikler Akciğerlerde parasempatik sisitemin rolü Akciğerlerde parasempatik sisitemin rolünü tanmlar
Farmakoloji Antikolinerjik ilaçların farmakolojik özelliklerini sayar
Klinik kullanımı Klinik kullanımı ilkeleri sayar
İstenmeyen etkiler Güvenlik ve toksisitesi özelliklerini sayar

Antilökotrienler Araşidonik asit yolağı Araşidonik asit yolağını tanımlar
Lökotrienlerin biyolojik özellikleri Lökotrienlerin biyolojik özelliklerini sayar
Klinik kullanımı Antilökotrienlerin klinik kullanım ilkelerini sayar

Antilökotrienlerin etkin klinik kullanımını gerçekleştir
İstenmeyen etkiler İstenmeyen etkileri sayar
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İmmünomodulatörler Metotreksat Metıotreksatın allerjik hastalıklardaki kullanım alanlarını sayar

Metotreksat etki mekanızmasın tanımlar
Metotreksat kullanım ilkelerini sayar
Metotreksata bağlı olası istenmeyen etkileri açıklar

İmmünofilin bağlayıcı ajanlar ve kalsinörin inhibitörleri Allerjik hastalıklardaki kullanım alanlarını sayar
Etki mekanızmasın tanımlar
Kullanım ilkelerini sayar
Olası istenmeyen etkileri açıklar

DNA temelli tedaviler Allerjik hastalıklardaki kullanım alanlarını sayar
Etki mekanızmasın tanımlar
Kullanım ilkelerini sayar
Olası istenmeyen etkileri açıklar

Mikobakteri aşıları

Sitokin tedaviler
İmmunoterapi

Anti IgE

Komplians

Farmakogenomik

Mesleksel allerjik hastalıklar ve lateks 
allerjisi

Mesleki Allerjik Hastalıkların 
Tanımı

Ürtiker ve anjioödem
Kontakt dermatit
Katkı maddeleri allerjileri (besin, ilaç)

Laboratuvar 
teknikleri ve 
değerlendirmesi 
SİLİNECEK

Serolojik testler
Serolojik testleri ve anlamlarını 
tanımlar

Hastada yapılması gereken serolojik testleri belirler

Test için gerekli örneğin özelliklerini tanımlar
Sonuçlarını yorumlar

Serum immünglobulinleri ve 
fonksiyonlarını tanımlar

Serum İmmünglobulinlerindeki yaş ile ilgili değişiklikleri 
tanımlar
İmmünglobulinlerin tek tek veya kombinasyonlar şeklinde 
düşük bulunma profillerinin anlamının yorumları
IgG alt grup çalışılması gerekli hastaları belirler
İmmünglobulin ve IgG alt grup sonuçlarını yorumlar

CH50 ve kompleman 
komponentlerini tanımlar

CH50 yapılma endikasyonlarını tanımlar

CH50 sonuçlarını yorumlar
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CH50'ye ek olarak kompleman komponentlerinin 
çalışılması gerekip gerekmediğini belirler
Kompleman komponentlrindeki değişikliklerin primer ve 
sekonder nedenlerini sayar
Kompleman komponent değerlerini yorumlar
Daha ileri testlerin gerekip gerekmediğini belirler

C1 esteraz inhibitörü
Çalışılması gereken hastayı, birlikte çalışılması gereken 
kompleman komponentlerini belirler
Sonuçları yorumlar
Daha ileri tetkik yapılıp yapılmayacağını saptar

Otoantikorlar
Otoantikor çalışılacak hastayı ve çalışılacak otoantikoru 
belirler
Sonuçları yorumlar

Paraproteinler Paraproteinleri tarif eder
Paraproteinlerin çalışılmas için endikasyonları tanımlar

Spesifik antikor yapımı
Spesifik antikor yapımının çalışılma endikasyonlarını 
belirler
Protein antijenlere karşı olan antikorların özelliklerini 
tanımlar

Polisakkarid antijenlere karşı olan antikorların özelliklerini 
tanımlar
Spesifik antikor yapımını ve titrelerini değerlendirir ve 
yorumlar

Hücresel testler Akım sitometrisi Kullanım alanları Akim sitometri ile hangi hastaliklari nasil tanimlayabilecegini aciklar
Lenfosit alt gruplarının değerlendirilmesi Lenfosit alt gruplarini akim sitometrisi ile belirler

Belirledigi lenfosit alt gruplarini degerlendirerek immun yetmezlik 
teshisi koyar

Hücre içi teknikler, TREC Hucre ici olaylari, elemanlari degerlendirme hakkinda bilgi sahibidir

Apoptoz ölçümü
Apopitozun intrinsik ve ekstrinsik yollarinin akim sitometrik olarak 
olculmesi hakkinda bilgi sahibidir

Hücre ayırma (sorting) Hucre ayirma teknikleri hakkinda bilgi sahibidir
DNA analizi Hucre dongusunu akim sitometrik olarak degerlendirir

Maliniteyi tanimlar
Lösemik fenotipleme Akim sitometrisi ile losemi tipini belirleyebilir

Losemi immunfenotiplerinin ayirici teshisini yapabilir
Canlılık ölçümü Akim sitometride degerlendirilen hucrelerin canlilik oranini belirler
Kalite kontrolü Akim sitometride yapilan olcumlerinin guvenilirligini belirler

Periyodik kalite kontrolu yapar
Akım sitometri işleyişi Akım sitometri işleyişi hakkında bilgi sahibidir

Hücre kültürü, invitro lenfosit 
proliferasyonu

Ilgilendigi hucre grubunu cogaltir

Bu hucre grubu lenfositler ise uyarici maddeleri ekleyerek 
aktive olup olamadiklarini denetler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nötrofil fonksiyonları (NBT, 
DHR, Kemotaksis)

NBT ile boyama yapar

NBT yaymasini okuyarak kronik granulomatoz hastalik 
teshisi koyar
Akim sitometride DHR ile oksidatif patlamayi degerlendirir 
ve kronik granulomatoz hastalik teshisi koyar
Kamara yontemi ile lokosit gocunu degerlendirir ve 
kemotaksis bozuklugu teshisi koyar

Sitokin yapımının 
değerlendirilmesi

Belirlenmis hucre grubuna ozgu sitokinlerin hucreici 
granullerde belirlenmesi hakkinda bilgi sahibidir

Doku tiplemesi Doku tiplerinin belirlenmesi hakkinda bilgi sahibidir
Doku tiplerini degerlendirerek, vericinin uygun olup 
olmadigina karar verir

İmmünfloresan ve immünhistokimyasal 
testler

İMMÜNFLORESAN VE 
İMMÜNHİSTOKİMYASAL 
TESTLERİ YÖNETİR

İMMÜNFLORESAN TESTLERİ BİLİR İmmünfloresan test yöntemlerini açıklar

İmmüfloresan testler için örnek seçimini bilir
İmmünfloresan test sonuçlarını değerlendirir
Cihaz kalibrasyonunu açıklar
İmmünfloresan testlerin seçimini, farklı hasta olgularında açıklar
Farklı hasta olgularında immünfloresan test seçimini bilir
İmmünfloresan test sonuçları ile hastanın değişen durumunu açıklar

İMMÜNHİSTOKİMYASAL TESTLERİ BİLİR İmmünhistokimyasal test yöntemlerini açıklar
İmmünhistokimyasal testler için örnek alımını bilir
İmmünhistokimyasal test sonuçlarını değerlendirir
İmmünhistokimyasal testleri farklı hasta olgularında açıklar
Farklı hasta olgularında immünhistokimyasal test istemeyi bilir
İmmünhistokimyasal test sonuçları ile hastanın değişen durumunu 
açıklar

İleri immünolojik testler (moleküler 
testler, protein analizi gibi)

Moleküler biyoloji ve 
İmmünokimyasal yöntemler

Radyal immünodiffuzyon, nefelometri/türbidimetri, protein 
elektroforez, immunofiksasyon, direk ve indirek 
immunofloresans, chemiluminescence, ELISA, 
radyoimmunoassay, western (protein) blotting. Southern 
(DNA) blotting, Northern (RNA) blotting, Polim
Bu yöntemler hakında bilgi sahibi olmalı, gerekirse ilgili 
laboratuvarda program dahilinde (1-3 ay) çalışmalı
Uygun laboratuvar yöntem seçimini bilir, literatüre 
ulaşabilir ve tartışabilir.

Hücresel İmmünoloji

Hücre alt toplulukları izolasyonu, hücre kültür teknikleri, 
akım sitometrisi, flow cytometry, hücre ayırımı (akım 
sitometrisi yada magnenik), hücre ve supernatan toplama, 
ELISPOT, lenfositotoksisite, hücre dondurma
Bu yöntemler hakında bilgi sahibi olmalı, gerekirse ilgili 
laboratuvarda program dahilinde (1-3 ay) çalışmalı
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Konu ile ilgili teorik bilgileri bilir, literatüre ulaşabilir ve 
tartışabilir.

Deri testleri (prik, intradermal, yama 
gibi)

Deri Test Metodları

Deri Testlerini Etkileyen 
Faktörler
Değerlendirme
Pozitif ve Negatif Kontrol

Nazal yayama
Nazal yayma Nazal sekresyon Doku ve hücrelerin incelenmesi Sümkürtme sekresyonu ile nazal yayma

Sümkürtülerek alınan ve bir lama yayılan nazal sekresyon hücrelerinin 
en basit yöntemle mikroskopik analizini yapabilme
Nazal lavaj incelemesi
Nazal lavajdan santrifüj yardımı ile ayrılan hücrelerin hemositometre ile 
incelenmesinin öğrenilmesi
Mukozal imprint
Nazal epitel ve sekresyonlarının hücre analizini yapabilme
Nazal kazıntı
Kazıntı ile alınan materyalin benzer yöntemlerle analizinin öğrenilmesi
Nazal sıyırma
Sıyırma ile alınan materyalin benzer yöntemlerle analizinin öğrenilmesi
Nazal fırçalama
Fırçalama tekniği ile alınan materyalin benzer yöntemlerle analizinin 
öğrenilmesi
Nazal biyopsi

Nazal akım hızlarının değerlendirilmesi Nazal Akım Hızı Fizyolojisi

Solunum fonksiyon testleri
SOLUNUM FONKSİYON 
TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİ YÖNETİR Solunum fonksiyon testlerinin manevralarını bilir

Hastayı solunum fonksiyon testi için hazırlamayı açıklar
Fonksiyonel akciğer volümlerini açıklar
Test sırasında uygulanacak manevraları açıklar

Solunum fonksiyon testlerini yorumlar
Solunum fonksiyon testinde akım volüm eğrisini değerlendirmeyi 
açıklar
Solunum fonksiyon testinde kullanılan parametreleri açıklar
Obsrtuktif ve restriktif paternleri açıklar
Solunum fonksiyon testinde reversibiliteyi açıklar

Solunum fonksiyon testinin endikasyonlarını bilir
Solunum fonksiyon testlerinde endikasyonları açıklar
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Provokasyon testleri PROVOKASYON TESTLERİ SOLUNUM SİSTEMİ PROVOKASYON TESTLERİ METAKOLİNLE PROVOKASYON TESTİNİ YÖNETİR

Metakolin provakasyon testinin mekanizmasını açıklar
Metakolin testinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını açıklar
Metakolin testi için hastanın hazırlanmasını açıklar
Metakolinin seri dilüsyonlarını yapılmasını açıklar
Metakolinle yapılan test protokollerini açıklar
Meatakolin test sonuçlarını yorumlşar, pozitiflik kriterlerini açıklar
Test sırasında çıkabilecek komplikasyonları açıklar

EGZERSİZ PROVAKOSYON TESTİNİ YÖNETİR
Egzersiz provokasyon testinin mekanizmasını açıklar
Egzersiz provokasyon testinin endikasyonları açıklar
Egzersiz provakosyon testinde uyulması gereken kuralları açıklar
Egzersiz test protokollerini açıklar
Egzersiz testini yorumlar ve pozitif kabul edilecek ölçütlerini açıklar
HİPERTONİK SALİNE PROVOKASYON TESTİ
Hipertonik saline ile provakosyon testinin mekanizmasını açıklar
Hipertonik saline ile provokasyon testinin endikasyonlarını açıklar
Hipertonik saline ile yapılan provokasyon protokollerini açıklar
Tanı için sensivite ve spesifitesini açıklar

NAZAL PROVOKASYON TESTİ NAZAL PROVOKASYON TESTİNİ YÖNETİR
Nazal provokasyon testi için endikasyonları açıklar
Nazal provokasyon testinin prensiplerini açıklar
Nazal provokasyon testinde uygulanan metodlarını açıklar
Nazal provokasyon sonuçlarını yorumlamayı açıklar

BESİN PROVOKASYON TESTLERİ BESİN PROVOKASYON TESTLERİNİ YÖNETİR
Oral besin provakosyon test endikasyonlarını açıklar
Oral besin provakosyon test metodlarını açıklar
Provokasyonda doz stratejilerini açıklar

İndükte balgam
Deri biopsisi
Çevresel ve diğer allerjenlerin 
incelenmesi

Akarların incelenmesi
Ev tozu içinde akar arama yöntemleri hakkında bilgi sahibi 
olmak
Akar allerjenlerinin azaltılması hakkında blgi sahibi olmak
Hasta ve alelere akar allerjenlerinin azaltılmasi hakkında 
eğitim verebilme becerisine sahip olmak

Küf mantarlarının incelenmesi
Küf mantarlarının ev içi ve ev dışı ortamlarda aranması 
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Küf mantarlardan kaçınma önlemleri hakkında blgi sahibi 
olmak
Hasta ve alelere küf mantar allerjenlerinden kaçınılması ve 
azaltılmasi hakkında eğitim verebilme becerisine sahip 
olmak
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Pollenlerin ncelenmesi
Ortamlarda pollen mevcudiyetinin aranması yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olmak
Pollenlerden kaçınma önlemleri hakkında blgi sahibi olmak
Hasta ve alelere pollen allerjenlerinin azaltılmasi ve 
kaçınılması hakkında eğitim verebilme becerisine sahip 
olmak

Hayvan allerjenlerin 
incelenmesi

Hayvan allerjenlerinin ortamlarda aranması yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olmak
Hayvan allerjenlerinden azaltılması ve kaçnılmasi 
yöntemleri hakkında blgi sahibi olmak
Hasta ve ailelere hayvan allerjenlerinin azaltılmasi ve 
kaçınılması hakkında eğitim verebilme becerisine sahip 
olmak

Besin allerjenlerinin 
incelenmesi

Besin içinde allerjenlerin aranması yöntemleri hakkında 
bilgi sahibi olmak
Besin allerjenlerinden kaçınma önlemleri hakkında blgi 
sahibi olmak
Hasta ve alelere besin allerjenlerinden kaçınılması hakkında 
eğitim verebilme becerisine sahip olmak

Diğer allerjenlerin (lateks, arı 
venomu gibi) incelenmesi

Diğer allerjenlerin ortamlarda mevcudiyetinin aranması 
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Diğer allerjenlerden kaçınma önlemleri hakkında blgi sahibi 
olmak
Hasta ve alelere diğer allerjenleriden nasıl kaçınılacağı 
hakkında eğitim verebilme becerisine sahip olmak

Araştırma 
prensibleri

Araştırmalarda etik ve yasal konular

Araştırma planlanması ve iyi klinik 
uygulamalar

Yan dal uzman adayı eğitimi 
süresi içinde biri uzmanlık tezi 
olmak üzere en az iki bilimsel 
araştırma planını bilim dalı 
öğretim üyelerinin katıldığı 
araştırma toplantılarında 
interaktif olarak tartışmalı ve 
savunmalıdır.

Bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı
Retrospektif, prospektif ve kesitsel çalışmalar; Olgu-kontrol ve kohort 
çalışmalar; randomize, kör, plasebo kontrollü, dummy kavramları ve 
araştırma yöntemleri

İyi klinik uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmalı
Helsinki Deklerasyonu'nun en son güncellenmiş metninde özellikle 
çocuklarla ilgili hasta hakları

Proje hazırlanması

Yan dal uzman adayı uzmanlık 
eğitimi süresi sonunda en az iki 
biimsel araştırma projesi 
hazırlamalıdır

Proje içeriğinin düzenlenmesi

Proje konusu hakkında önceden bilinen genel bilgiler, projenin 
gerekçesi, projenin yöntemleri ve organizasyonu, sonuçların nasıl 
değerlendirileceği ve yorumlanacağı, sonuçların getireceği bilimsel katkı 
ve yararları, projenin kaynakları, referanslar
Projenin tartışılması
Projenin özellikle yöntem ve iyi klinik uygulamalar açısından 
savunulabilmesi
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Veri analizi ve biyoistatistik temel 
ilkeler

Yan dal uzmanı veri analizi ve 
biyoistatistik temel ilkeler 
konusunda yeterli bilgi ve 
donanıma sahip olmalıdır

Araştırma sonucu elde edilen verilerin tanımlayıcı 
yöntemlerle sunulması (Tanımlayıcı istatistik, tablo ve 
grafikle sunum)

Araştırmanın niteliğine göre analitik istatistik yöntemin 
seçimi, kullanımı ve sunumu

Basit istatistiksel karşılaştırma yöntemleri (numerik verilerle, kategorik 
verilerle, parametrik ve nonparametrik yöntemler)
Kohort ve olgu kontrol araştırma yöntemlerinde kullanılan basit istatistik 
yöntemler (Odds oranı, güven aralığı, lineer regresyon, lojistik 
regresyon)

Makale yazılması/değerlendirilmesi

Yan dal öğrencisi uzmanlık 
eğitimi süresi içinde en az 2 
olgu sunumu, 2 derleme, ve 2 
orijinal araştırma makalesini 
kaleme almalı ve yayın için 
başvuru yapabilmelidir.

Makale organizasyonu (Özet, giriş ve amaç, metodlar, 
sonuçlar, kaynaklar, tablo, grafik, şekil ve resimlerin nasıl 
hazırlanıp sunulacağı)

Makaledeki her bir başlığın içeriğine nelerin konulacağının 
belirlenmesi (outline)

Araştırma/derleme/olgu sunumu'nun hangi amaç, yöntem, sonuç ve 
tartışma ögelerini içereceğinin nasıl belirleneceği

Yerli ve yabancı önemli ve güncel kaynakların belirlenmesi 
ve makale içinde kullanımı
Makalenin amaçları, yöntemi ve sonuçları açısından 
tartışma metodolojisi
Çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerinin nasıl tartışılacağı
Yayınlanlanacak derginin seçimi ve seçilen derginin yazım 
kuralları
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