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1. GİRİŞ	  

Çocuk	  Nefroloji	  eğitimi	  çocuk	  böbrek	  hastalıklarının	  erken	  tanınması,	  uygun	  tedavi	  yöntemlerinin	  belirlenmesi,	  koruyucu	  hekimlik	  ilkelerinin	  

benimsenmesi	  ve	  uygulanmasını	  kapsar.	  Bu	  amaçla	  böbrek	  hastalıklarının	  tanı	  kriterlerini	  ve	  tedavi	  yöntemlerini	  ülke	  genelinde	  standardize	  

edilmiş	  programı	  ile	  uygular.	  Eğitim	  toplantıları	  yaparak	  çocuk	  nefrolojisinin	  ulusal	  ve	  uluslararası	  düzeyde	  gelişimini	  hedefler.	  
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2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  
Ülkemizde	  değişik	  merkezlerde	  eğitim	  alan	  uzmanlık	  öğrencilerinin	   eğitiminin	   standardize	  edilmesi	   planlanmıştır.	   Bu	  müfredat	   ile	  
Çocuk	  Nefrolojisi	  Uzmanının	  alması	  öngörülen	  eğitim	  programının	  uygulanması	  amaçlanmaktadır.	  

	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
Çocuk	   Nefroloji	   Derneği	   1991	   yılında	   müfredat	   çalışmalarına	   başlamıştır.	   Yıllık	   gözden	   geçirimlerle	   müfredat	   yeniden	  
yapılandırılmıştır.	  Sağlık	  Bakanlığı	  Ocak	  2010	  yılında	  TUKMOS	  çalışmalarını	  başlatmış,	  Nisan	  2010’da	  ara	  toplantı	  yapılmış	  ve	  Temmuz	  
2011’de	  çalışmalara	  son	  şekli	  verilmiştir.	  

	  
c. Müfredat	  Haritası	  

1.	  yıl	  

	   	   Güvenilir,	  tam	  ve	  doğru	  bir	  öykü	  alır	  

	   	   Tam	  bir	  fizik	  muayene	  yapar,	  gerekli	  laboratuar	  incelemelerini	  planlar,	  

	   	   sonuçları	  yorumlar	  

	  	   	   Poliklinik	  ve	  serviste	  hasta	  izlemi	  yapar	  

Olgu,	  seminer	  ve	  makale	  sunumu	  yapar	  
Tam	  idrar	  incelemesi	  yapar	  ve	  değerlendirir	  
Kan	  basıncı	  ölçer	  ve	  değerlendirir	  
Konseye	  hasta	  hazırlar	  
Böbrek	  biyopsisi	  uygulamasını	  izler	  
Tanısal	  görüntüleme	  yöntemlerini	  değerlendirir	  

	   Hasta	   haklarına	   saygı	   göstererek,	   hastalara	   ve	   hasta	   yakınlarına	   karşı	   iyi	   davranır,	   onları	   gerektiğinde	   yazılı	   veya	   sözlü	  

olarak	  bilgilendirebilir	  
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Sık	  görülen	  hastalıkların	  tanı	  ve	  tedavisini	  bilir.	  

	   	   	   Periton	  ve	  hemodiyalize	  hasta	  hazırlar	  

	   	   	   	  

2. Yıl	  
Sık	  görülen	  hastalıkların	  dışındaki	  hastalıkların	  da	  tanı	  ve	  tedavisini	  bilir	  
Hastalıkların	  patogenezini	  bilir	  
Ambulatuvar	  kan	  basıncı	  izlemi	  yapar	  ve	  sonuçlarını	  değerlendirir	  
Gözetim	  altında	  böbrek	  biyopsisi	  yapar	  
Periton	  ve	  hemodiyaliz	  hastası	  izler	  
Akut	  böbrek	  sorunu	  olan	  yoğun	  bakım	  hastasını	  izler	  
Tez	  çalışmalarına	  başlar	  
Kongrelere	  katılır	  ve	  bildiri	  sunar	  
Konsültasyon	  hastalarının	  tanı	  ve	  tedavisini	  planlar	  

	   3.yıl	  

	   	   	   Tek	  başına	  böbrek	  biyopsisi	  yapar	  

	   	   	   Araştırma	  planlar	  ve	  makale	  yazar	  

	   	   	   Transplantasyona	  hasta	  hazırlar	  ve	  izlemini	  yapar	  

	   	   	   Kliniğe	  gerekli	  malzemelerin	  istemini	  yapar	  ve	  temin	  eder	  

	   	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli:	  YDUS	  ile	  gelir	  
a. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar:	  Çocuk	  Sağlığı	  ve	  Hastalıkları	  uzmanı	  olmak	  
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e. Asistanlık	  Süresi:	  3	  yıldır	  
f. Yan	  Dallar	  

	  
3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

KEYS	  DE	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Nefrolojisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 7/10 8/83



	  

8	  

8	  

6. STANDARTLAR	  
a. EĞİTİCİ	  ÖZELLİKLERİ	  

• Nitelikleri:	  Üniversite	  Hastanelerinde:	  Doçent	  veya	  Profesör	  
	  	  	  	  	  	  	  Sağlık	  Bakanlığı	  Eğitim	  Hastanelerinde:	  Şef	  Yardımcısı	  veya	  Şef	  

• Nicelikleri:	  En	  az	  1	  	  eğitim	  sorumlusu	  olmalıdır	  
b. Fiziki	  ÖZELLİKLERİ	  
A. Birime	  ait	  

Poliklinik	  Oda	  Sayısı	  :	  1	  
Birime	  özel	  eğitim	  odas	  ı:	  1	  
Birime	  özel	  girişim	  ve	  laboratuar	  odası:	  1	  
Ayaktan	  kan	  basıncı	  moniterizasyonu	  :	  1	  

	  
	  	  	  	  	  	  B.Kuruma	  ait	  
	  	  	  	  	  	  i.	  Tedavi	  olanakları	  
	   Yataklı	  tedavi	  olanağı	  	  

Pediatrik	  yoğun	  bakım	  
Yenidoğan	  yoğun	  bakım	  
Hemodiyaliz	  Ünitesi	  
Periton	  diyalizi	  ünitesi	  

	  	  	  	  	  	  ii.Laboratuar	  Olanakları	  
	   Hematoloji	  Laboratuarı	  
	  	  	  	   Mikrobiyoloji	  Laboratuarı	  
	   Biyokimya	  Laboratuarı	  
	   Nükleer	  Tıp	  Laboratuarı	  
	   Patoloji	  Laboratuarı	  
	  	  	  	  iii.Multidisipliner	  Çalışma	  Birimleri	  
	   Radyoloji	  	  
	   Anestezi	  ve	  Reanimasyon	  
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	   Pediatrik	  Üroloji	  
	   Beslenme	  ve	  diyet	  
	   Ameliyathane	  
	   	  

c. PORTFÖY	  
• Yatan	  Hasta	  

Eğitim	  süreci	  boyunca	  300	  yatan	  hasta	  izlemine	  katılmalı	  ve	  bunlardan	  sorumlu	  olmalıdır.	  Bu	  grubun	  içinde	  erken	  posttransplant	  	  
ve	  acil	  akut	  hastalığı	  bulunan	  hastalar	  da	  bulunmalıdır.	  	  

• Ayaktan	  Hasta	  
Asistan	  eğitimi	  süresince	  en	  az	  2000	  ayaktan	  hasta	  görmelidir.	  

• İdrar	  Tetkiki	  ve	  kültürü	  
Asistan	  eğitimi	  süresince	  en	  az	  100	  tam	  idrar	  incelemesi	  ve	  kültürü	  yapmış	  olmalıdır.	  En	  az	  100	  aileye	  idrar	  kültür	  alınma	  tekniğini	  
anlatmış	  olmalıdır.	  

• Sonda	  uygulaması	  
Asistan	  eğitimi	  süresince	  en	  az	  50	  sonda	  uygulaması	  yapmış	  olmalıdır	  

• Böbrek	  Biyopsisi	  
Asistan	  eğitimi	  süresince	  en	  az	  	  20	  perkütan	  böbrek	  biyopsisi	  yapmalıdır	  

• Diyaliz	  Hastası	  İzlemi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asistan	  eğitimi	  süresince	  en	  az	  20	  hemodiyaliz	  ve	  20	  periton	  diyalizi	  hastası	  izlemelidir	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hasta 
yönetimi

SİSTEMİK LUPUS 
ERİTEMATOZUS TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Tanısını koyar ÖYKÜ ALIR Semptomlarını ve özelliklerini açıklamalı

Hastalığın hangi yaşlar arasında ve hangi cinsiyette daha sık görüldüğünü 
bilmeli
Deri tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Eklem ve kas tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Akciğer tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Kalp tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Santral sinir sistemi tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Göz tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
Hangi hastalarda vaskülitten şüpheleneceği konusunda bilgi sahibi olmalı
Endokrin sistem tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli

FM yapar Bulgularını açıklar
Bulguların özelliklerini ayırt eder
Hastalık aktivitesi skorlama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalı

Laboratuar ve Görüntüleme değerlendirmesini yapar Hematolojik tablodaki değişiklikleri bilmeli
Antifosfolipid antikorların rolünü bilmeli
Hastalığın tanısında kullanılan laboratuar tetkiklerini (kan, idrar, 
immünoloji, diğer) bilmeli

Biyopsi endikasyonu koyar Böbrek biyopsisi yapabilmeli
Histolojik sınıflamayı bilmeli
Renal tutulumda aktivite ve kronisite endekslerini bilmeli

TEDAVİ YÖNETİR Hastalığın tıbbi tedavisini yapar Hastalık gelişiminde genetik kökenleri bilmeli
Hastalık gelişiminde çevresel ve enfeksiyöz faktörleri bilmeli
Hastalık gelişiminde hormonal faktörleri bilmeli
Hastalık gelişiminde immün sistemin rolünü bilmeli
Lupus nefriti patogenezini bilmeli
Lupus nefritinde prognostik faktörleri bilmeli
Hangi ilaçların lupusa neden olabileceğini ve tedavisini bilmeli
Lupus nefritinde evrelere göre tedavinin nasıl olduğunu bilmeli
İndüksiyon tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli
İdame tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli
Relaps tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli

Komplikasyonların tedavisini yönetir Hastalığa bağlı komplikasyonları ve tedavisini bilmeli
Tedavi ilişkili komplikasyonları ve tedavisini bilmeli
Neonatal lupus’un mekanizmasını ve temel komplikasyonlarını bilmeli

Renal tutulum Lupus nefriti patogenezini bilmeli
Klinik bulguların ne olduğunu bilmeli
Histolojik sınıflamayı bilmeli
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Renal tutulumda aktivite ve kronisite endekslerini 
bilmeli
Ciddi lupus nefritinde prognostik faktörleri bilmeli
Membranöz lupus nefritinde prognostik faktörleri 
bilmeli

İlaca bağlı lupus
Hangi ilaçların lupusa neden olabileceğini ve tedavisini 
bilmeli

Neonatal lupus
Neonatal lupus’un mekanizmasını ve temel 
komplikasyonlarını bilmeli

Laboratuar araştırmaları
Hastalığın tanısında kullanılan laboratuar tetkiklerini 
(kan, idrar, immünoloji, diğer) bilmeli

Tedavi
Lupus nefritinde evrelere göre tedavinin nasıl olduğunu 
bilmeli
İndüksiyon tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli
İdame tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli
Relaps tedavisini ve kullanılan ilaçları bilmeli

Prognoz ve komplikasyonlar Hastalığa bağlı komplikasyonları ve tedavisini bilmeli
Tedavi ilişkili komplikasyonları ve tedavisini bilmeli

SİLİNECEK- RENAL 
VASKÜLİT TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ Tanım, sınıflama ve epidemiyoloji

Hangi hastalarda vaskülitten şüpheleneceği konusunda 
bilgi sahibi olmalı
Hastalıkla ilgi yapılan çeşitli sınıflandırma kriterleri 
hakkında bilgi sahibi olmalı
Sınıflandırmada geçen her hastalığın tanı kriterlerini 
bilmeli

Patogenez
Sınıflamada geçen hastalıkların patogenezi hakkında 
bilgi sahibi olmalı

Klinik bulgular
Hastalığın genel prezentasyonu hakkında bilgi sahibi 
olmalı
Hastalığın organlara (böbrek, akciğerler, göz, kalp gibi) 
özgül prezentasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı

Laboratuar ve radyolojik 
incelemeler

Hastalıktan şüphelenildiğinde istenmesi gereken 
laboratuar tetkikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
Hastalıklara özgül radyolojik değişiklikleri bilmeli ve 
hangi hastada hangi tetkikin isteneceği konusunda bilgi 
sahibi olmalı

Tedavi ve izlem
Hangi hastada hangi tedavinin seçileceği konusunda 
bilgi sahibi olmalı
Tedavide steroid kullanımı konusunda bilgi sahibi 
olmalı
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Tedavide intravenöz immünglobulin kullanımı 
konusunda bilgi sahibi olmalı
Tedavide siklofosfamid kullanımı konusunda bilgi 
sahibi olmalı
Tedavide diğer yöntem ve ilaç kullanımları (rituximab, 
plazmaferez, anti-TNF gibi biyolojik ajanlar) ile ilgili 
bilgi sahibi olmalı

SİLİNECEK- FMF – 
AMİLOİDOZ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım ve epidemiyoloji

Ailevi akdeniz ateşinin (FMF) kalıtımını ve diğer oto-
inflamatuar sendromlardan farkını bilmeli
FMF’in epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı

Patogenez
Hastalığın yol açan mutasyonları ve bunların 
özelliklerini bilmeli

Klinik bulgular Hastalığın klinik bulguları hakkında bilgi sahibi olmalı
Hastalığın hangi atipik bulgularla prezente olabileceği 
konusunda bilgi sahibi olmalı

Laboratuar araştırmaları
Hastalıkta istenecek laboratuar tetkikleri hakkında bilgi 
sahibi olmalı
Mutasyon analizinin hangi durumlarda isteneceğine dair 
bilgi sahibi olmalı
Hangi durumlarda böbrek biyopsisi yapacağını 
bilmelidir.

Tedavi ve izlem Hastalıkta uygulanan tedavilerle ilgili bilgi sahibi olmalı
Hastalığın uzun dönem komplikasyonları (amiloidoz) 
hakkında bilgi sahibi olmalı

SİLİNECEK- HENOCH - 
SCHÖNLEIN PURPURASI 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ

Tanım, sınıflandırma ve 
epidemiyoloji Hastalığın mevcut tanı kriterleri bilmeli

Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Klinik ve laboratuar bulgular Hastalığı tetikleyen faktörleri bilmeli

Hastalığa bağlı deri tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı gastrointestinal tutulumunun 
özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı eklem tutulumunun özelliklerini bilmeli

Hastalığa bağlı böbrek tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı diğer organ tutulumlarının özelliklerini 
bilmeli
Hastalıktan tanısında yardımcı laboratuar tetkiklerini 
bilmeli
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Böbrekteki patolojik değişiklikler Hangi durumlarda böbrek biyopsisi isteneceğini bilmeli
Işık mikroskopisi incelemesinde glomerüldeki 
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalı
Işık mikroskopisi incelemesinde intersitisyumdaki 
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalı
Işık mikroskopisi incelemesinde damarlarlardaki 
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalı
Elektron mikroskopisindeki bulgular hakkında bilgi 
sahibi olmalı
İmmünflorasan boyamadaki bulgular hakkında bilgi 
sahibi olmalı
Renal tutulumun patolojik sınıflaması hakkında bilgi 
sahibi olmalı
Hastalığın prognozunun klinikopatolojik bulgularla 
korelasyonu hakkında bilgi sahibi olmalı

Patogenez Ig A biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Ig A üretim yeri ve bozulmuş Ig A sentez ve klirensi 
hakkında bilgi sahibi olmalı
Mezangial Ig A depolanması patogenezi hakkında bilgi 
sahibi olmalı
Glomerular hasar hakkında bilgi sahibi olmalı

Tedavi ve izlem Steroid kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Çoklu ilaç tedavisi ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Plazmaferez ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Diğer tedavi yöntemleri (İVİG, tonsillektomi) hakkında 
bilgi sahibi olmalı
Tedavide transplantasyonun yeri hakkında bilgi sahibi 
olmalı

SİLİNECEK- DİABETİK 
NEFROPATİNİN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım, epidemiyoloji ve doğal seyir

Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili temel bilgileri 
bilmeli
Hastalığın evreleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı

Risk faktörleri Glisemik kontrolün hastalık ile ilişkisini bilmeli
Kan basıncının hastalık ile ilişkisini bilmeli
Pubertenin hastalık ile ilişkisini bilmeli
Genetik ve çevresel faktörlerin hastalık ile ilişkisini 
bilmeli

Patogenez Hastalık gelişimindeki hemodinamik faktörleri bilmeli
Hastalık gelişimindeki metabolik fakörleri bilmeli
Hastalık gelişimindeki intrasellüler faktörleri (poliyol ve 
heksozamin yolağı, diasilgliserol yolağı) bilmeli
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Tanı

Albumin ekskresyonu ve glomerular filtrasyon 
değerlendirmesine göre hastalığın değerlendirmesini 
bilmeli

Önleme ve tedavi
Yoğun kan şekeri kontrolünün hastalıktan korunmadaki 
rolünü bilmeli
Kan basıncı kontrolünün hastalıktan korunmadaki 
rolünü bilmeli
Dislipidemi kontrolünün hastalıktan korunmadaki 
rolünü bilmeli
Diyet düzenlenmesinin ve sigarayı bırakmanın 
hastalıktan korunmadaki rolünü bilmeli
Etkilenen hastalarda ilaç başlama endikasyonlarını 
bilmeli

SİLİNECEK- HEMOLİTİK 
ÜREMİK SENDROM TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım ve sınıflandırma Hastalığın tanı kriterlerini bilmeli

Tanımda kullanılan terminolojiyi (tipik, atipik, rekürren, 
ailesel gibi) bilmeli
Hastalığın etyolojik alt gruplarına göre sınıflandırmasını 
bilmeli

Patogenez
Hastalığa bağlı olarak organlarda meydana gelen 
patolojik değişiklikleri bilmeli
Patogenezde rol alan immünolojik mekanizmaları 
bilmeli

Değişik mikroorganizmalara bağlı 
gelişen hemolitik üremik sendrom 
(HÜS)

Enterohemorajik Escherichia coli'nin (EHEC) 
mikrobiyolojisini ve toksikolojisini bilmeli
EHEC’e bağlı HÜS’ün epidemiyolojisini ve klinik 
bulgularını bilmeli
EHEC’e bağlı HÜS’ün patogenezini bilmeli
EHEC’e bağlı HÜS’ün tanısında istenecek laboratuar 
tetkiklerini bilmeli
EHEC’e bağlı HÜS’ün tedavisini bilmeli
Shigella dystenteria tip1’e bağlı gelişen HÜS’ün 
özelliklerini bilmeli
Diğer mikroorganizmalara bağlı gelişen HÜS’ün 
özelliklerini bilmeli

Atipik HÜS
Atipik HÜS’te olan kompleman regülasyonundaki 
bozuklukları bilmeli
Atipik HÜS’teki klinik bulguları bilmeli
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Atipik HÜS’ün patogenezini bilmeli
Atipik HÜS’ün tedavisini bilmeli

İlaca bağlı HÜS
Hangi ilaçların HÜS’e neden olabileceğini ve tedavisini 
bilmeli

Diğer nedenlere bağlı HÜS
Hamilelik, HELLP sendromu ve oral kontraseptiflere 
bağlı HÜS’ün özellikleri bilmeli
Sistemik lupus eritematosus ve antifosfolipid antikor 
sendromu zemininde gelişen HÜS’ün özelliklerini 
bilmeli
Malignansi zemininde gelişen HÜS’ün özelliklerini 
bilmeli
Hematopoetik kök hücre zemininde gelişen HÜS’ün 
özelliklerini bilmeli
Sınıflandırılamayan HÜS’ün özelliklerini bilmeli

Tranplantasyon
Transplantasyon yapılan HÜS’te prognoz ve hastalığın 
tekrarlama riski hakkında bilgi sahibi olmalı
Transplantasyonda kullanılan ilaçlara bağlı gelişen 
HÜS’ü bilmeli

SİLİNECEK- KONJENİTAL 
/KALITSAL NEFROTİK 
SENDROM TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ Tanım ve sınıflandırma Nefrotik sendrom tanı kriterlerini bilmeli

Yoğun proteinüriyi ve hipoalbuminemiyi 
tanımlayabilmeli
Herediter nefrotik sendrom nedenlerini bilmeli
Sendromik nefrotik sendromları ayırtedebilmeli

Patogenez
Böbreğin glomeruler, tubuler ve glomerul kapillerinin 
histolojik yapısını bilmeli
Glomeruler kapiller bariyerleri hakkında bilgisi olmalı
Podositlerin protein geçirgenliğindeki rolünü bilmeli
Glomeruler slit membran proteinlerini bilmeli
Proteinüri oluş mekanizmasını açıklayabilmeli

Genetik özellikleri
Genetik geçişleri, sorumlu genler ve mutasyonları 
hakkında bilgi sahibi olmalı
Genetik danışma verebilmeli
Prenatal tanı koyabilmeli

Histopatoloji
Böbrek biyopsi endikasyon/kondrendikasyonlarını 
bilmeli
Işık mikroskopi immun floresan ve elektron 
mikroskopik incelemelerdeki patolojik bulguları 
tanımlayabilmeli
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Klinikopatolojik korelasyon yapabilmeli

Tedavi yaklaşımları ve izlemi
Parenteral albümin infuzyonu uygulama protokolünü 
uygulayabilmeli
Proteinden zengin ve yüksek kalorili diyetle 
beslenmesini düzenleyebilmeli

Bakteriyel enfeksiyon ve tromboz/koagülasyon 
bozuklukları gibi komplikasyonların nedenlerini bilmeli. 
önlemlerini alabilmeli ve gelişirse tedavi edebilmeli
Dializ ve transplantasyon endikasyonlarını koyup, 
izleyebilmeli

SİLİNECEK- STEROİD 
DUYARLI NEFROTİK 
SENDROM TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ Tanım Nefrotik sendrom tanı kriterlerini bilmeli

İdiyopatik nefrotik sendromu steroid yanıtına göre 
sınıflayabilmeli
Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom tanımını yapabilmeli

Etiyoloji ve Patogenez Hücresel immunite bozukluklarını bilmeli
Dolaşımdaki glomerul permiabilite faktörlerinin 
önemini bilmeli

Histopatoloji Böbrek biyopsi endikasyonlarını bilmeli
Histopatolojik bulgulara göre tanı koyabilmeli
Klinikopatolojik korelasyon yapabilmeli

Klinik ve laboratuar bulguları Alerji, enfeksiyon, aşılanma öykülerini almalı
Ödemin özelliklerini bilmeli ve saptamalı
Kan basıncını değerlendirebilmeli
Olası komplikasyonlar yönünden değerlendirebilmeli
Proteinüri düzeyini belirleyip, yorumlayabilmeli
Hipoalbuminemiyi tanımlayabıllmeli

Tedavi ve İzlem
Standart kortikosteroid tedavi protokollerini bilmeli ve 
uygulamalı
Remisyon ve relaps
Relaps tedavi protokolünü uygulayabilmeli
Sterod bağımlı veya sık relaps gözlenen vakaları 
belirleyebilmeli, diğer immunosupresif tedavileri 
uygulayabilmeli
Kortikosteroid veya diğer immunosupresif ilacların yan 
etkilerini bilmeli ve izlemeli
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SİLİNECEK- STEROİD 
DİRENÇLİ NEFROTİK 
SENDROM TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ Tanım Nefrotik sendrom tanısını koyabilmeli

Steroid dirençli nefrotik sendrom tanımını yapabilmeli

Histoloji
Steroid Dirençli Nefrotik Sendromu hangi histopatolojik 
durumlarda düşünmesi gerektiğini bilmelidir.
FSGS’nin histopatolojik özelliklerini bilmelidir.
Klinikopatolojik korelasyon yapmalıdır.

Patogenez Podositlerin protein geçirgenliğindeki rolünü bilmeli
Glomerüler slit membran proteinlerini bilmeli
Podositlerin glomeruloskleroz gelişmesindeki rolünü 
bilmeli

Genetik
Steroid-rezistan nefrotik sendrom ile birlikte olan gen ve 
mutasyonları bilmeli
Sendromik hastalıklarla ilişkili olan steroid rezistan 
nefrotik sendrom vakalarını tanımlayabilmeli
Prenatal tanı koyabilmeli
Genetik danışma verebilmeli

Tedavi ve izlem
Semptomatik tedavi endikasyonlarını bilmeli ve 
gerektiğinde uygulayabilmeli
Ailevi veya sendromik FSGS vakalarında 
immünosupresif tedavi verilmeyeceğini bilmeli
Calcineurin inhibitörleri (Siklosporin A) tedavisi ile tam 
remisyon elde edileceğini bilmeli ve kullanma 
protokollerini uygulamalı
Siklosporin A’nın antiproteinürik etksini bilmeli
Anti-proliferatif ajanlar (Azatiopurin) ve siklofosfamid 
kullanımı ile iyi sonuçları alınmadığını bilmeli
MMF, yüksek doz steroid tedavisinin 
uygulanabileceğini bilmeli
Antiproteinürik tedavi olarak ACE inhibitörlerinin 
kullanılacağını bilmeli
Hiperlipidemi tedavisinde lipit düşürücü ajanların 
kullanılacağını bilmeli

SİLİNECEK- AKUT 
GLOMERÜLONEFRİT 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım, Klinik ve Epidemiyoloji Karakteristik klinik özelliklerini bilinmeli

Klinik ve laboratuar bulgularıyla tanı koyabilmeli
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Hipokomplementemik diğer akut glomerulonefritleri ile 
ayırıcı tanısını yapabilmeli
Epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı

Patogenez Kompleman sistemin aktivasyonunu bilmeli
Nefritojenik antijen içeren immünkomplekslerle 
geliştiğini bilmeli
Etyolojisinde birçok bakteriyel, viral, fungal ve 
paraziter enfeksiyonun olabileceğini düşünmeli ve 
araştırmalı
Potent nefritojenik antijenleri bilmeli ve araştırmalı

Patoloji Histopatolojik bulgularını tanımlayabilmeli
Komplikasyonları Komplikasyonları yönünden izlenmesi

Kalp yetmezliği ve buna bağlı pulmoner ödem saptanan 
vakalarda acil olarak değerlendirebilmeli
Hipertansif ansefalopati bulgularıyla gelen hastada tanı 
ve tedavi yaklaşımlarını bilmeli
Akut böbrek yetmezliği gelişen vakalarda konservatif 
tedavi ve diyaliz yapılması gerektiğini bilmeli

Tedavi ve izlem

Pulmoner ödem veya hipertansiyon bulguları varlığında 
acil tedavi yaklaşımlarını bilmeli ve gerektiğinde 
uygulayabilmeli
Hafif orta hipertansiyonda tedavi yaklaşımını bilmeli
Diyaliz endikasyonlarını koyabilmeli
Diyalizi uygulabilmeli
Biyopsi endikasyonlarını bilmeli
Klinik seyri etkileyen risk faktörleri önceden 
tanımlayabilmeli

SİLİNECEK- IgA-N TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım Hastalığın tanı kriterlerini bilmeli

Hastalık hakkında epidemiyolojik bilgilere sahip olmalı
Biyopsi endikasyonlarını koyabilmeli

Patogenez
Glomeruler İmmunglobulin A depolanması ile ilişkisini 
bilmeli
İmmunglobulin A ve immunkompleks ilişkisini bilmeli
Anormal “glycosylated” (IgA I) yapımının rolü 
hakkında bilgi sahibi olmalı

Klinik ve izlem
Hangi bulgularda IgA nefropatisi düşünülmesi 
gerektiğini bilmeli
Biyopsi endikasyonlarını bilmeli
Proteinüri ve hipertansiyon yönünden uzun süre 
hastaların takip edilmesi gerektiğini bilmeli
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Patoloji
Işık, İmmünflorosan, Elektronmikroskoptaki 
histopatoloji bulgularını bilmeli
Histopatolojik sınıflandırmasını yapabilmeli
Histopatolojik bulgularla klinik korelasyon kurabilmeli

Tedavi Klinik bulgularına göre tedavi planını yapabilmeli
1gr/1.73m2/gün’den daha fazla olanlarda kortikosteroid 
tedavisinin uygulayabilmeli
ACE inhibitörlerinin mutlaka kullanılacağını bilmeli

SİLİNECEK- MEMBRANO 
PROLİFERATİF 
GLOMERÜLONEFRİT 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ Tanım ve Sınıflama Klinik ve histopatoloji bulgularla tanı koyabilmeli

Akut Nefritik Sendrom/ Nefrotik Sendrom tablosu 
olabileceğini bilmeli
MPGN’nin patogenetik (idyopatik/primer/sekonder) 
sınıflandırmasını bilmeli
Primer MPGN’yi histopatolojik bulgulara göre alt 
gruplara ayırt edebilmeli
Sekonder MPGN nedenleri bilmeli ve ayırıcı tanıda 
kullanmalı

Patogenez Alterne kompleman sistem aktivasyonunu bilmeli
Kompleman sistemindeki değişikleri bilmeli
Faktör H ile ilişkisini bilmeli

Patoloji MPGN’nin patomorfolojik sınıflandırmasını yapabilmeli
Primer MPGN’nin farklı alt grupların patolojik 
bulgularını bilmeli

Tedavi-İzlem
Primer MPGN Tip I’in tıbbi tedavi yaklaşımlarını 
bilmeli
Plazma değişimlerinin endikasyonlarını bilmeli
Sekonder MPGN Tip I’in tedavi yaklaşımlarını bilmeli
MPGN Tip II’in tedavi yaklaşımlarını bilmeli

Transplantasyon
Renal transplantasyondan sonra tekrarlama riskinin 
yüksek olduğunu bilmeli
Transplantasyondan sonra hastanın rekürrensi yönünden 
izlemini yapabilmeli
Rekürren MPGN tedavi yaklaşımlarını bilmeli
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SİLİNECEK- ÜRİNER 
SİSTEM TAŞ 
HASTALIĞININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Üriner sistem taş hastalığının 
tanısını koyar. Üriner sistem taş hastalığı için uygun anamnezi alır.

Üriner sistem taş hastalığının klinik belirtilerini ve basit laboratuvar 
bulgularını sayar.
Üriner sistem taş hastalığının epidemiyolojisini bilir.
Üriner sistem taş hastalığı ile ilgili genetik özellikleri bilir.

Tanı için uygun görüntüleme yöntemlerini seçer. Görüntüleme için kullanılan yöntemleri sayar.
Görüntüleme yöntemlerinin herbirinin ayrı ayrı avantaj ve dezavantajlarını 
bilir.

Taşın etyolojisini (cinsini) belirlemek için gerekli 
laboratuvar incelemelerini planlar. Taş oluşumunun patogenezini bilir.

Taş oluşumunda rol oynayan metabolik faktörleri bilir.
Bu metabolik faktörlerin önem ve sıklıklarını sıralayabilir.

Üriner sistem taş hastalığının 
medikal tedavisini düzenler.

Mevcut taşların kemolizisi ve yeni taş oluşumunu 
engellemek için reçete düzenler.

Farklı taş cinsleri için kemolizis ve taş oluşumunu engelleme tedavi 
yöntemlerini bilir.

Gereken durumlarda hastayı taş kırma işlemi ve cerrahi 
girişim için yönlendirir.

Hangi durumlarda taş kırma işlemi ya da cerrahi girişimlerin gerektiğini 
söyleyebilir.

Üriner sistem taş hastalığının 
komplikasyonlarını yönetir. Renal kolik için tedavi düzenler. Üriner sistemde spazm çözen drogları sayabilir.

Üriner kolik için etkili ağrı kesici drogları söyleyebilir.
Renal kolik sırasında gereken sıvı tedavisini bilir.

Taşa bağlı obstrüksiyon tablosunu yönetir. Tek taraflı obstrüksiyonun komplikasyonlarını bilir
Çift taraflı obstrüksiyonun komplikasyonlarını bilir.
Obstrüksiyona yol açan taşlar için taş kırma ve cerrahi girişim 
endikasyonlarını söyleyebilir.

Taş hastalığı ile ilişkili üriner enfeksiyonu tanır ve 
tedavi eder. Üriner sistem taşı-enfeksiyon ilişkisini açıklayabilir.

Üriner sistem taş hastalığının uzun 
süreli izlemini yapar. Taş tekrarlama riski yüksek olan hastaları ayırdedebilir.

Bu hastalar için, taşın cinsine göre metaflaksi 
yöntemlerini bilir.
İzlemde kullanılacak görüntüleme yöntemlerini 
seçebilir.

Nefrokalsinoz tanısını koyar, 
tedavisini ve izlemini planlar. Nefrokalsinoz tanısını koyar. Nefrokalsinozu üriner sistem taş hastalığından ayırdedebilir.

Nefrokalsinozun etyolojisini araştırır. Nefrokalsinoza yol açan hastalıkları ve durumları bilir.
Bu hastalıkların tanısı için gereken laboratuvar incelemelerini sayabilir.

Nefrokalsinozun izlemini planlar. Nefrokalsinoz için metaflaksi yöntemlerini bilir.
Bu hastalar için uzun süreli prognozu söyleyebilir.
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SİLİNECEK- DOĞUMSAL 
ÜRİNER SİSTEM 
MALFORMASYONLARI 
(PRENATAL, POSTNATAL) 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ

Doğumsal üriner sistem 
malformasyonlarının tanısını 
koyabilir.

Üriner sistem ve böbreklerin normal anatomik yapısını 
bilir.
Üriner sistem ve böbreklerin normal histolojik yapısını 
bilir.
Üriner sistemin ve böbreklarin normal embriyolojik 
gelişimini bilir.
Üriner sistemin embriyolojik gelişiminin diğer sistem 
gelişimleri ile ilişkisini açıklayabilir.
Doğumsal üriner sistem malformasyonlarını 
sınıflandırabilir.
Farrklı üriner sistem malformasyonlarının 
etyopatogenezini söyleyebilir.
Üriner sistem malformasyonlarının tanısı için kullanılan 
görüntüleme yöntemlerini sayabilir.
Bu görüntüleme yöntemlerinden herbirinin avantaj ve 
dezavantajlarını açıklayabilir.

Doğumsal üriner sistem 
malformasyonlu hastanın 
intrauterin dönemdeki tanı, tedavi 
ve izlemi ile ilgili konsültasyon 
hizmeti verir.

Fetal ultrasonografi ile üriner sistem malformasyonu 
saptanmış olan hastanın tanısına katkıda bulunur.

Fetal ultrasonografi incelemesinde üriner sistemin ve böbreklerin normal 
ve patolojik görüntü özelliklerini bilir.
Fetal böbreklerin normal fonksiyonlarını bilir.
Fetal üriner sistemin normal fonksiyonlarını bilir.
Fetal idrar ve amnion sıvısı ilişkisini açıklayabilir.
Amnion sıvısında biyokimyasal parametrelerin normal düzeylerini bilir.
Fetal böbrek fonksiyonlarının bozuk olması durumunda amnion sıvısındaki 
biyokimyasal parametrelerin düzey değişikliklerini açıklar.
Fetal manyetik rezonans incelemesinin gerekli olabileceği durumları 
ayıredebilir.

Fetal ultrasonografi ile üriner sistem malformasyonu 
saptanmış olan hastanın tedavi planına katkıda bulunur.

Böbrek fonksiyonlarının korunması amacıyla yapılan intrauterin girişimleri 
sayabilir.
Bu girişimlerin komplikasyonlarını söyleyebilir.
Bu girişimlerin endikasyonlarını tartışabilir.
Üriner sistem malformasyonu nedeni ile tahliye kararı gündeme geldiğinde 
bu kararı tartışabilir.
Üriner sistem malformasyonu nedeni ile doğumun zamanlamasını 
tartışabilir.
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Doğumsal üriner sistem 
malformasyonlu hastanın postnatal 
dönemde tanı, tedavi ve izlemini 
yönetir.

Prenatal tanılı hastanın yenidoğan döneminde medikal 
tedavi ve izlemini yönetir.

Prenatal dönemde üriner sistem malformasyonu tanısı almış olan hastanın 
aciliyet derecesini belirler.
Yenidoğan döneminde mesane çıkış obstrüksiyonun belirti ve bulgularını 
sayabilir.
Yenidoğanın üriner sistem malformasyonu yönünden muayenesini 
yapabilir.
Erken yenidoğan döneminde böbrek fonksiyonlarını izlemeyi bilir.
Yenidoğana mesane kateterizasyonu uygulayabilir.
Acil cerrahi girişim gerektiren hastaları ayırdedebilir.
Erken postnatal dönemde görüntüleme incelemelerini planlar.
Prenatal ultrasonografi incelemesi sonucunda düşünülen ön tanılara göre, 
postnatal görüntüleme yöntemlerini seçebilir.
Görüntüleme incelemelerinin sırasını ve zamanlamasını belirleyebilir.
Görüntüleme incelemelerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
Erken postnatal dönemde medikal tedaviyi düzenler.
Antibiyotik proflaksisi gereken durumları sayabilir.
Böbrek yetersizlikli hastaların medikal tedavisini düzenleyebilir.
Yenidoğanda diyaliz endikasyonlarını bilir.
Yenidoğanda diyaliz uygulayabilir.

Prenatal tanılı hastanın yenidoğan dönemi sonrasında 
medikal tedavi ve izlemini yönetir.

Prenatal tanılı hastada yenidoğan dönemi sonrasında görüntü incelemelerini 
planlar.
İzlemde yapılacak olan görüntüleme inceleme yöntemlerini seçebilir.
Görüntüleme incelemelerinin sırasını ve zamanlamasını belirleyebilir.
Görüntüleme incelemelerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
Prenatal tanılı hastada yenidoğan dönemi sonrasında medikal tedaviyi 
düzenler.
Antibiyotik proflaksisini düzenleyebilir.
Böbrek yetersizliği sürecindeki hastaların medikal tedavisini bilir.
Cerahi girişim gerektiren hastaları ayırdedebilir.

Prenatal tanısı olmayan üriner sistem 
malformasyonlarının tanısını koyar. Üriner sistem malformasyonlarının klinik belirti ve bulgularını bilir.

Üriner sistem malformasyonu düşünülen hastalarda görüntüleme 
incelemelerinin planlanmasını bilir.
Görüntüleme incelemelerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
Cerrahi girişim gerektiren hastaları ayırdedebilir.

Üriner sistem malformasyonlu hastaları uzun süreli 
izler. Üriner sistem malformasyonları ile ilgili medikal komplikasyonları bilir.

Üriner sistem malformasyonlu hastalarda ortaya çıkabilecek cerrahi 
komplikasyonları sayabilir.
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Gerektiğinde hastaları cerrahi ekipler ile konsülte edebilir.
Üriner sistem malformasyonlu hastaları transplantasyona hazırlamayı bilir.

SİLİNECEK- ORAK 
HÜCRELİ ANEMİ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Orak hücreli anemide böbrek 
tutulumunun tanısını koyar. Orak hücreli anemide böbrek tutulumunun tiplerini bilir.

Böbrek tutulum tiplerinin yaşla ilişkisini söyleyebilir.
Çeşitli böbrek tutulum tiplerinin patogenezlerini 
açıklayabilir.
Çeşitli böbrek tutulum tiplerinin tanısı için kullanılacak 
laboratuvar/görüntüleme yöntemlerini sayabilir.

Orak hücreli anemide ortaya çıkan 
farklı renal tabloların tedavisini 
planlar.

Akut hematüri ve papiller nekrozun tedavi ilkelerini 
bilir.
Tubuler disfonksiyonun tedavi ilkelerini bilir.
Orak hücreli anemiye bağlı glomerülopatinin tedavi 
ilkelerini bilir.

Orak hücreli anemide böbrek 
tutulumunun izlemini yapar. Uzun süreli izlemin gerekliliğini açıklayabilir.

Uzun süreli izlemde ortaya çıkabilecek belirti ve 
bulguları sayabilir.
İzlemde ortaya çıkabilecek renal tutulum belirti ve 
bulgularını hasta ve ailesine anlatmanın önemini bilir.

METABOLİK 
HASTALIKLARIN 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Farklı metabolik hastalıklarda 
ortaya çıkan farklı böbrek tutulum 
tablolarının tanısını koyar.

Metabolik hastalıklarla ilişkili tubuler disfonksiyon 
tanısını koyar. Bazı metabolik hastalıkların tubuler disfonksiyona yol açtığını bilir.

Tubuler disfonksiyon saptanan hastalarda metabolik hastalıkların 
araştırılması gerekliliğini kavrar.
Tubuler disfonksiyonu gösteren laboratuvar incelemelerini sayabilir.

Metabolik hastalıklarla ilişkili üriner sistem taşı ve 
nefrokalsinoz tanısını koyar.

Bazı metabolik hastalıkların üriner sistem taşı/nefrokalsinoza yol açacağını 
bilir.
Üriner sistem taşı/nefrokalsinoz saptanan hastalarda metabolik hastalıkların 
araştırılması gerekliliğini kavrar.
Üriner sistemtaşı/nefrokalsinoz saptanan hastalarda hangi metabolik tarama 
testlerinin gerekli olduğunu sayar.
Ürinersistem taş hastalığı/nefrokalsinozla ilişkili metabolik tarama 
testlerini yorumlayabilir.

Metabolik hastalıklarla ilişkili 
proteinüri/glomerülonefrit tanısını koyar. Bazı metabolik hastalıkların glomerüler tutuluma yol açabileceğini bilir.
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Tanısı konulamamış glomerüler hastalıkların metabolik hastalıklardan 
kaynaklanabileceğini düşünür.
Farklı metabolik hastalılklarla ilişkili glomerüler tutulumun farklı klinik 
özelliklerini araştırmayı bilir.
Farklı metabolik hastalıklarla ilişkili glomerüler tutulumun farklı 
histopatolojik özelliklerini araştırmayı bilir.

Metabolik hastalıkların böbrek tutulumlarının tedavisini 
planlar. Sistinoz tedavisini bilir.

Sistinüri tedavisini bilir.
Hiperoksalüri tedavisini bilir.

ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINDA 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Sepsisli hastalarda böbrek 
tutulumunu yönetir. Sepsisli hastalarda böbrek tutulumunun tanısını koyar. Sepsiste böbrek tutulumunun patogenezini açıklar.

Sepsiste böbrek tutulumunun belirti ve bulgularını söyleyebilir.
Sepsisli hastalarda böbrek yetersizliği tedavisini 
düzenler.

Sepsisli hastalarda (yoğun bakım koşullarında) böbrek yetersizliğinin ilaç 
tedavisini düzenler.
Yoğun bakım koşullarında böbrek yetersizliği için kullanılan ilaç 
tedavisinin özelliklerini bilir.
Hastanın diğer ilaç larının dozlarını böbrek yetersizliği derecesine göre 
değiştirmeyi bilir.
Böbrek yetersizlikli sepsis hastalarında (yoğun bakım koşullarında) sıvı 
tedavisini düzenler.
Sepsisli hastaların sıvı ve elektrolit gereksinimlerini bilir.
Sepsisli hastalarda (yoğun bakım koşullarında) renal replasman tedavisi 
uygular.
Yoğun bakım koşullarında uygulanan sürekli yavaş renal replasman tedavi 
yöntemlerini bilir.
Sürekli yavaş renal replasman tedavisi için kullanılan gereçleri tanır.

Akut viral enfeksiyonlar sırasında 
ortaya çıkan böbrek tutulumunu 
tanır ve tedavisini yönetir.

Akut viral enfeksiyonların seyri sırasında böbrek 
tutulumu olabileceğini bilir.
Sıklıkla böbrek tutulumuna yol açan akut viral 
enfeksiyonları sayabilir.
Akut viral enfeksiyonlara ikincil böbrek tutulumunun 
belirti ve bulgularını söyleyebilir.
Tedavi gerektiren durumları ayırdedebilir.
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İntrauterin dönemde etkilenilen 
enfeksiyonlardaki böbrek 
tutulumunu tanır ve tedavisini 
yönetir.

Böbrek tutulumuna yol açan intrauterin enfeksiyonları 
sayabilir.
İntrauterin enfeksiyonlarına ikincil böbrek tutulumunun 
postnatal dönemdeki belirti ve bulgularını söyleyebilir.
Tedavi gerektiren durumları ayırdedebilir.

B hepatitine ikincil böbrek 
tutulumunu tanır, tedavi eder ve 
izler. B hepatitine ikincil böbrek hastalıklarının tanısını koyar.

B hepatitine ikincil böbrek hastalıklarının klinik belirtilerini ve laboratuar 
bulgularını bilir.
B hepatitine ikincil böbrek hastalıklarının patogenezini açıklayabilir.
B hepatitine ikincil böbrek hastalıklarının histopatolojik bulgularını 
söyleyebilir.

B hepatitine ikincil böbrek hastalıklarının tedavisini 
düzenler. Bu hastalarda immunosupressif ilaç kullanımının özelliklerini bilir.
B hepatitine ikincil böbrek tutulumunun uzun süreli 
izlemini yapar.

C hepatitine ikincil böbrek 
tutulumunu tanır ve yönetir.

C hepatitina ikincil böbrek tutulumunun klinik 
belirtilerini ve laboratuvar bulgularını bilir.

HIV enfeksiyonuna ikincil böbrek 
tutulumunu tanır.

HIV enfeksiyonuna ikincil böbrek tutulumununun klinik 
belirtilerini ve laboratuvar bulgularını bilir.

Paraziter hastalıklara ikincil böbrek 
hastalıklarını tanır ve yönetir.

Paraziter hastalıklarla ilişkili böbrek tutulumu 
olabileceğini bilir.
Böbrek tutulumuna yol açan paraziter hastalıkları 
sayabilir.
Bu hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini bilir.
Paraziter hastalıklarla ilişkili böbrek tutulumunun belirti 
ve bulgularını söyleyebilir.
Tedavi gerektiren durumları ayırdedebilir.

Böbrek ve üriner sistem 
tüberkülozunu yönetir. Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun tanısını koyar. Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun klinik belirtilerini bilir.

Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun laboratuvar bulgularını bilir.
Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun görüntüleme bulgularını bilir.

Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunu tedavi eder. Antitüberküloz ilaçların seçimini yapabilir.
Antitüberküloz ilaçlarla tedavi süresini bilir.

Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun uzun süreli 
izlemini yapar.
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Bakteriel enfeksiyonlarla ilişkili 
(Akut poststreptokoksik 
glomerülonefrit hariç) böbrek 
tutulumunu tanır ve yönetir.

Bakteriyel endokarditle ilişkili böbrek tutulumunu tanır 
ve yönetir. Bakteriyel endokarditte böbrek tutulumunun patogenezini açıklar.

Bakteriyel endokarditte böbrek tutulumunun klinik belirtilerini sayabilir.
Bakteriyel endokarditte böbrek tutulumunun biyokimyasal ve serolojik 
bulgularını söyleyebilir.
Tedaviyi düzenleyebilir.

Şant enfeksiyonları ile ilişkili böbrek tutulumunu tanır 
ve yönetir. Şant enfeksiyonlarında böbrek tutulumunun patogenezini açıklar.

Şant enfeksiyonlarında böbrek tutulumunun biyokimyasal ve serolojik 
bulgularını söyleyebilir.
Tedaviyi düzenleyebilir.

Riketsiya enfeksiyonları ile ilişkili 
böbrek tutulumunu tanır.

Riketsiya enfeksiyonlarında böbrek tutulumu 
olabileceğini bilir.

Böbrek transplantasyonlu 
hastalarda böbrek tutulumuna yol 
açan viral enfeksiyonları tanır ve 
yönetir.

Posttransplant sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun 
tanısını koyar.

Posttransplant sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun klinik belirtilerini 
bilir.
Posttransplant sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun serolojik 
bulgularını bilir.
Posttransplant sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun böbrekte yol açtığı 
histopatolojik değişiklikleri söyleyebilir.

Posttransplant sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunu 
tedavi eder. Bu amaçla kullanılan ilaçları sayabilir.

Bu ilaçların böbrek fonksiyonlarına göre doz ayarlamasını yapabilir.
Posttransplant human polioma virus (BK virus) 
hastalığının tanısını koyar.

Posttransplant human polioma virus (BK virus) hastalığı erken tanısı için 
tarama yapmayı bilir.
Posttransplant human polioma virus (BK virus) hastalığının klinik 
belirtilerini bsayabilir.
Posttransplant human polioma virus (BK virus) hastalığının laboratuvar 
bulgularını söyleyebilir.
Posttransplant human polioma virus (BK virus) hastalığının böbrekte yol 
açtığı histopatolojik değişiklikleri söyleyebilir.

Posttransplant human polioma virus (BK virus) 
hastalığının tedavisini yönetir. Tedavide kullanılan ilaçları bilir.

KARACİĞER 
HASTALIKLARINDA 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Hepatorenal sendromun böbrek 
turulumunu yönetir. Hepatorenal sendrom tanısını koyar. Hepatorenal sendromun patogenezini açıklayabilir.
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Hepatorenal sendromun tanı kriterlerini söyleyebilir.
Hepatorenal sendromda böbrek tutulumunun tedavisini 
üstlenir. Vazokonstriktör tedaviyi söyleyebilir.

Renal replasman tedavisini tartışabilir.
SİLİNECEK-MALİGN 
HASTALIKLAR DA 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Malign hastalıklarda böbrek 
tutulumunu tanısını koyar ÖYKÜ ALIR Kanserli hastada böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesini açıklar

Kanserli hastada gelişen asit-baz ve elektrolit anormalliklerini tanımlar
Kanserli hastalarda böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklar
Hematolojik malignensilerde böbrek tutulumunu tanımlar
Tümör lizis sendromunun oluşum mekanizmalarını açıklar
Tümör lizis sendromunun klinik özelliklerini tanımlar
Kemik iliği naklinden sonra böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklar
Kanserli hastalarda gelişen glomerül hastalıkları ve vaskülitleri tanımlar

Malign hastalıklarda böbrek tutulumunun tedavisini 
yönetir

Kanserli hastada gelişen asit-baz ve elektrolit anormalliklerinin tedavisini 
açıklar
Tümör lizis sendromun tedavisini açıklar
Kanserli hastalarda gelişen glomerül hastalıkları ve vaskülitlerin tedavisini 
açıklar
Renal replasman tedavilerini tanımlar ve uygulamasını açıklar

Primer böbrek tümörlerini yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Klinik özelliklerini tanımlar
Eşlik eden klinik durumları tanımlar
Görüntüleme yöntemlerini tanımlar
Evrelendirmeyi tanımlar
Genetik özelliklerini açıklar

Tedavisini yönetir Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar
Kemoterapi endikasyonlarını açıklar
Renal replasman tedavilerini tanımlar ve uygulamasını açıklar

Komplikasyonlarını yönetir Kısa dönem komplikasyonları tanımlar
Kısa dönem komplikasyonların tedavisini tanımlar
Uzun dönem komplikasyonları tanımlar
Uzun dönem komplikasyonların tedavisini tanımlar

SİLİNECEK- 
NEFROTOKSİTENİN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Nefrotoksisiteyi yönetir Tanısını koyar Böbrek toksisite mekanizmalarını açıklar

Böbrek toksisitesinin klinik özelliklerini tanımlar
İlaç ilişkili nefrotoksisite nedenlerini tanımlar
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Doğal toksinlerle (hayvansal nefrotoksinler, bitkisel nefrotoksinler) 
nefrotoksisiteyi tanımlar
Çevresel toksinlerle (organik çözücüler, metal ve mineraller) oluşan 
nefrotoksisiteyi tanımlar
Besinlerle ( mantar, balık vs) oluşan nefrotoksisiteyi tanımlar

Tedavisini yönetir Nedenlere yönelik tedavi yöntemlerini açıklar
Renal replasman tedavilerini tanımlar ve uygulamasını açıklar

Koruyucu önlemleri yönetir
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda ilaç kullanımını ve doz 
ayarlamasını açıklar
Nefrotoksisiteyi önleme yöntemlerini açıklar
Nefrotoksisiteye yatkınlığı arttıran durumları tanımlar

SİLİNECEK- İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONLARI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ İdrar yolu infeksiyonlarını yönetir Tanı koyar İdrar yolunun yapısal ve fonksiyonel anatomisini tanımlar

İdrar yolu infeksiyonlarının epidemiyolojik özelliklerini açıklar
İdrar yolu infeksiyonlarının mikrobiyolojisini tanımlar
Konakçı savunma mekanizmalarının rolunu tanımlar
Farklı yaşlardaki çocuklarda klinik belirti ve işaretleri tanımlar
Örnekleme yöntemlerini açıklar ve uygular
Katater ile idrar örneği alma yöntemini açıklar ve uygular
Suprapubik aspirasyonla idrar örneği alma yöntemini açıklar ve uygular
İnfeksiyon düzeyini tanımlar
Görüntüleme yöntemlerini açıklar ve amaca uygun kullanır

Tedavi eder Uygun antibiyotik seçimini ve dozlarını tanımlar
Gelişebilecek komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavisini tanımlar

İdrar yolu infeksiyonlarından koruyucu önlemleri alır İdrar yolu infeksiyonlarına yatkınlığı arttıran durumları tanımlar
Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarını önleme yöntemlerini açıklar

Komplikasyonları yönetir Akut komplikasyonları tanımlar
Akut komplikasyonların tedavisini açıklar
Uzun dönem komplikasyonları tanımlar
Uzun dönem komplikasyonların tedavisini açıklar

SİLİNECEK- 
VEZİKOÜRETERAL 
REFLÜNÜN TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ

Vezikoüreteral reflünün klinin 
yönetimini yapar Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Üriner sistemin embriyolojisi ve anatomisini açıklar
Primer vezikoüreteral reflüyü açıklar
Vezikoüreteral reflünün sekonder nedenlerini tanımlar
Görüntüleme yöntemlerini tanımlar
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Böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklar
Böbrek hasarlanmasının klinik özelliklerini tanımlar
Vezikoüreteral reflünün genetik özelliklerini açıklar

Tedaviyi yönetir Vezikoüreteral reflünün derecelendirmesini tanımlar
Tıbbi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Radyolog, ürodinami hemşiresi, çocuk üroloğunun dahil olduğu 
multidisipliner ekibi işlevini tanımlar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Genetik danışmayı tanımlar

Komplikasyonları yönetir Uzun dönem komplikasyonlarını tanımlar
Uzun dönem komplikasyonların tedavisini tanımlar

SİLİNECEK- İŞEME 
BOZUKLUKLARININ 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ İşeme bozukluklarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Normal işeme fizyolojisini açıklar
Normal mesane kontrolünün gelişim basamaklarını açıklar
İşeme bozukluklarının mekanizmalarını açıklar
Nörojenik mesane fizyopatolojisini açıklar
Mesane fonksiyon bozukluğunun belirti ve isaretlerini tanımlar
Anatomik işeme bozukluklarını tanımlar
Nörojenik işeme bozukluklarını tanımlar
Ürodinamik çalışmaların önemini ve özelliklerini tanımlar

Tedavisini yönetir Farklı mesane fonksiyon bozukluklarında uygun tıbbi tedavileri tanımlar
Farklı mesane fonksiyon bozukluklarında uygun cerrahi tedavi 
yönetimlerini tanımlar
Enürezis noktürna yönetim stratejilerini tanımlar
Ürolog, ürodinami hemşiresi, nörolog ve sinir cerrahisinin dahil olduğu 
ekibi organizasyonunu açıklar

SİLİNECEK- TIBBI 
UYGULAMALARDA ETİK 
DEĞERLERİ 
UYGULAMAK
EZİLME (CRUSH) 
SENDROMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Ezilme (Crush) sendromunu yönetir Tanısını koyar Klinik özelliklerini tanımlamalı

Klinik özelliklerini tanımlar
Cerrah ve/veya Ortopedist ile koordineli çalışır
Sıvı dengesi bozukluklarını (hipovolemi, hipervolemi) tanımlar ve 
uygulamasını açıklar
Elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfat, ..vb) bozukluklarını 
tanımlar ve uygulamasını açıklar
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Hipotansiyon ya da hipertansiyonu tanımlar ve uygulamasını açıklar.
Metabolik asidozu tanımlar ve uygulamasını açıklar
Hiperfosfatemiyi tanımlar ve uygulamasını açıklar
Miyoglobinüriyi tanımlar
Hiperürisemiyi tanımlar
Akut böbrek zedelenmesini tanımlar ve uygulamasını açıklar

Tedavisini yönetir Nedenlere yönelik tedaviyi tanımlar ve uygulamasını açıklar
Rrenal replasman tedavilerini tanımlar ve endikasyonlarını açıklar
Hemodiyaliz ya da Hemofiltrasyonu bilir ve uygular
Akut Böbrek Zedelenmesini tanımlar ve tedavini uygular
Akut öbrek zedelenmesi önleme yöntemlerini tanımlar ve uygulamasını 
açıklar
Enfeksiyondan korunmak için antibiyotik tedavisini tanımlar ve uygular
Afet bölgesinde ya da hastanede agresif sıvı tedavisini bilir ve uygular
idrar alkalizasyonunu bilir ve uygular
Hiponatremi, Hiperpotasemi, Hiperpotasemi, ... gibi elektrolit 
bozukluklarının tedavisini bilir ve uygular
Metabolik asidozun tedavisini bilir ve uygular
Crush sendromlu hastanın beslenme durumunu tanımlar ve tedavisini 
uygular

Komplikasyonları yönetir Erken dönem komplikasyonları tanımlar
Cerrahi komplikasyonları tanımlar
Kompartman sendromunu tanımlar, klinik özelliklerini bilir ve cerrahi 
konsültasyonu ister

PERİTON DİYALİZİNİ 
UYGULAMAK Periton diyalizini uygulamak Periton membranının anatomisi ve fizyolojisini bilmeli Periton membranının anatomisi ve fizyolojisini bilmeli

Farklı tedavi modellerini bilmeli ve uygulamasını 
açıklamalı

Akut periton diyalizini yönetir
Akut periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını 
açıklamalıdır
Akut periton diyaliz endikasyonlarını bilmeli
Akut periton diyalizinde uygulanacak süreyi 
tanımlamalı
Akut periton diyalizi kateter tiplerini bilmeli ve 
uygulamasını açıklamalı
Akut periton diyalizi kateter yerleştirme yöntemlerini 
tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı
Diyaliz solüsyonlarını tanımlamalı ve veriliş 
miktarlarını açıklamalı
Akut periton diyalizinde intraperitoneal ilaç (heparin, 
antibiyotik,... gibi) uygulamaları bilmeli ve uygulamalı

32/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Nefrolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:22/72

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Akut periton diyalizinde beslenme durumunu 
değerlendirmeli ve tedavisini uygulamalı
Akut Periton diyalizinde komplikasyonları tanımlamalı 
ve tedavilerini açıklmalıdır.

Kronik Periton Diyalizini Yönetir
Kronik Periton Diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını 
açıklamalıdır.
Kronik Periton Diyalizi hasta seçim kriterlerini bilmeli
Kronik Periton Diyalizi endikasyonlarını bilmeli ve 
uygulamasını açıklamalı
Kronik periton diyalizi kontrendikasyonlarını bilmeli
Kronik periton diyalizini planlayabilmeli
Periton diyalizi kalıcı kateter tiplerini tanımlamalı ve 
uygulamasını açıklamalıdır
Kronik Periton Diyalizi kateter yerleştirme yöntemlerini 
bilmeli ve uygulamasını açıklamalıdır (Trokar, Cerrahi, 
.......gibi)
Kronik periton diyalizi tedavi tiplerini bilmeli ve 
uygulamalarını açıklalayabilmeli
Sürekli ayaktan periton diyalizini tanımlamalı ve 
uygulamasını açıklamalı
Aletli periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını 
açıklamalı
Tidal periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını 
açıklamalı
Devamlı siklik periton diyalizini tanımlamalı ve 
uygulamasını açıklamalı
Periton diyaliz hemşiresi ile çalışmalıdır.
Periton diyalizi hasta izleminde psikolog ve diyetisyen 
ile işbirliği yapmalı
Kronik Periton diyalizi ilaçlarını reçete edebilmeli
Kronik Periton Diyalizi izleminde hastanın klinik ve 
laboratuar sonuçlarını takip edebilmeli
Diyaliz yeterliliğini tanımlayabilmeli ve uygulamasın 
açıklamalı
Diyaliz solüzyonlarını tanımlamalı ve uygulamalarını 
açıklamalı

Kronik Periton Diyalizinde intraperitoneal ilaç (heparin, 
antibiyotik,... gibi) uygulamaları bilmeli ve uygulamalı
Periton diyaliz solüsyonlarının özelliklerini bilmeli ve 
uygulamalarını açıklayabilmeli
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Kronik Periton Diyalizi 
Komplikasyonlarını Yönetir

Periton diyalizi erken dönem komplikasyonları 
tanımlamalı ve tedavisini uygulamalı
Periton Diyalizi kateter ilişkili komplikasyonları 
tanımlamalı ve uygulamalarını açıklamalı
Periton Diyalizi enfeksiyöz komplikasyonları 
tanımlamalı ve tedavi uygulamalarını bilmeli (peritonit, 
çıkış yeri enfeksiyonu, ve tünel enfeksiyonu,... gibi)
Periton diyalizi enfeksiyon dışı komplikasyonları 
tanımlamalı ve tedavi uygulamalarını açıklmalıdır ( 
Hidrotoraks, herni, yumuşak doku içine sızıntı, sızıntı,... 
gibi)
Periton diyalizinde renal osteodistrofiyi tanımlamalı ve 
tedavi uygulamasını açıklamalı
Periton diyalizinde anemiyi tanımlamalı ve tedavi 
uygulalarını açıklayabilmeli
Periton diyalizinde sıvı, elektrolit bozukluklarını 
tanımlamalı ve tedavi uygulamalrını açıklamalı
Periton diyalizinde asit baz denge bozukluklarını 
tanımlamalı ve tedavi uygulalayabilmeli
Kronik Periton Diyalizinde sklerozan peritoniti 
tanıyabilmeli ve tedavi uygulamalarını açıklayabilmeli

Periton Diyalizinde ultrafiltrasyon yetmezliğini 
tanımlayabilmeli ve tedavi uygulamasını açıklayabilmeli
Periton eşitleme testini tanımlayabilmeli ve 
uygulamasını açıklayabilmeli
Periton Diyalizi hastalarında yaşam kalitesini ve diğer 
psiko-sosyal konuları tanımlamalı ve bilmelidir

KONSÜLTASYON 
HİZMETİ

BÖBREK 
HASTALIKLARINDA 
PSİKO-SOSYAL 
SORUNLARIN 
TANINMASI VE ÇÖZÜMÜ
HASTA VE 
YAKINLARIYLA DOĞRU 
VE ETKİN İLETİŞİM 
KURMA
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MESLEKTAŞLARI İLE 
DOĞRU VE ETKİN 
İLETİŞİM KURMAK
ABY TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ Akut böbrek yetmezliğini yönetir ABY ni tanımlamayı bilir ABY ni tanımlamayı bilir

ABY de klinik değerlendirmeyi bilir ABY de klinik değerlendirmeyi bilir
ABY de Lab. parametreleri değerlendirmeyi bilir ABY de Lab. parametreleri değerlendirmeyi bilir

Tanı koyar Etyolojik sınıflandırmayı bilir Etyolojik sınıflandırmayı bilir
Klinik özelliklerini bilir Klinik özelliklerini bilir
Lab. sonuçlarını yorumlamayı bilir Lab. sonuçlarını yorumlamayı bilir
Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir

Tedavi eder Nedenlerine göre medikal tedaviyi bilir Nedenlerine göre medikal tedaviyi bilir
Ne zaman cerrahi danışım gerektiğini bilir Ne zaman cerrahi danışım gerektiğini bilir
Diyaliz uygulamasını bilir Diyaliz uygulamasını bilir

Komplikasyonları yönetir Akut komplikasyonları bilir Akut komplikasyonları bilir
Bu komplikasyonların tedavisini bilir Bu komplikasyonların tedavisini bilir
Uzun dönem komplikasyonlarını bilir Uzun dönem komplikasyonlarını bilir

KBY TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ KBY ni yönetir KBY yi tanımlamayı bilir KBY yi tanımlamayı bilir

KBY de klinik değerlendirmeyi bilir KBY de klinik değerlendirmeyi bilir
KBY de Lab. parametrelerini değerlendirmeyi bilir KBY de Lab. parametrelerini değerlendirmeyi bilir

Tanı koyar Etyolojik sınıflandırmayı bilir Etyolojik sınıflandırmayı bilir
Klinik özelliklerini bilir Klinik özelliklerini bilir
Lab. sonuçlarını yorumlamayı bilir Lab. sonuçlarını yorumlamayı bilir
Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir

Tedavi eder KBY sürecinde medikal tedaviyi bilir KBY sürecinde medikal tedaviyi bilir
Cerrahi danışım durumlarını bilir Cerrahi danışım durumlarını bilir
Diyaliz uygulamalarını bilir Diyaliz uygulamalarını bilir

Komplikasyonları yönetir Akut komplikasyonları bilir Akut komplikasyonları bilir
Bu komplikasyonların tedavisini bilir Bu komplikasyonların tedavisini bilir
Uzun dönem komplikasyonları bilir Uzun dönem komplikasyonları bilir
Bu komplikasyonların tedavisini bilir Bu komplikasyonların tedavisini bilir

SERVİS HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK
POLİKLİNİK 
HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK
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HD HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK
PD HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK
HEMODİYALİZİN 
UYGULAMASI
RTA TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ
NEFROJEN DI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ
TUBULOİNTERSTİSYEL 
NEFRİT TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ
HİPEROKSALÜRİNİN 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ
BARTTER 
SENDROMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ
GİTELMAN 
SENDROMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ
BÖBREK 
TRANSPLANTASYONUN
UN İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Renal transplantasyon endikasyonlarını bilir

FM YAPAR Bulguları açıklar

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
Transplant sonrası komplikasyonların belirlenmesinde ve izleminide 
yapılması gereken laboratuvar testleri bilir

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Transplant hastanın tedavisini bilir
Tıbı tedavi regim ve komplikasyonlarını bilir

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Transplant sonrası cerahi endikasyonları bilir
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR KOMPLİKASYONLARI TANIMLAR Renal transplantasyonunu medikal ve cerahi komplikasyonlarını bilir

immunolojik komplikasyonları bilir
tedavide kulanılan ilaçlara bağlı toksisite ve maliğinite komplikasyonlarını 
bilir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Greft fonksyonunu korumaya yönelik gerekli önlemleri 
alır ve kordinasyonunu yapar Greft fonksyonunu koruması gerekli önlemleri bilir

greft fonksyonunu korumaya yönelik hastaya gerekli eğitimin verilmesinin 
önemini bilir

Transplantasyon İmmünolojisi
Majör Histokompatibilite Antijenleri ve Doku 
Tiplendirme Transplant immunolojisinde doku tıplendirmede aranacak kriterleri bilmeli
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Allogenetik Tanımanın Moleküler Temeli Transplan hazırlığında yapılması gereken doku tıplendirmeyi bilmeli

Allograft Rejeksyonunda Efektör Mekanizmalar
Rejeksyonu en aza indirmek için gerekli serolojik ve diğer labratura testleri 
bilmeli

Böbrek Transplantasyon Öncesi 
Alıcı Adayın Değerlendirilmesi Transplantasyon İçin Mutlak Konturendikasyonlar

Transplantasyon Öncesi Enfeksyon Hastalıkları Yönunden 
Değerlendirilmesi Ve İmmunizasyon

ABO Kan Grubu Ve Transplantasyon Renal transplantasyonda alıcı ve vericide aranacak kan gruplarını bilmeli
HLA Uyumu Ve Cross-Match Pozitifliği Durumuna göre karşılaşması muhtemel komplikasyonları bilir
Transplantasyona Hazırlanan Hastanın Malğinite 
Yönunden Değerlendirilmesi

maliğinitesi olan alıcıya transplant endiksyon kriterlerini bilir ve sonradan 
gelişmesi muhtemel maliğiniteleri bilmeli

Ruhsal Sorunları Olan Hastaya Transplantasyon Öncesi 
Yaklaşım

ruhsal durumu için gerekli tedavi tedavi bilir kordine eder ve transplant için 
bu yönde hazırlanmasını gerekliliğini bilir

Transplantasyon Öncesi Hastaların Kardiyovaskuler 
Hastalıklar Yönunden değerlendirilmesi

Başarılı Transplant için gerekli kardiyovaskuler endikasyon kriterlerini 
bilmeli

Transplantasyon Öncesi Hastaların Urogenital Sistem 
Yönunden Değerlendirilmesi

Transplant sonrası urugenital komplikasyonların önlenmesi için geekli 
önlem ve tedavileri bilmeli ve kordine etmeli

Transplantasyon Öncesi Hastaların Gastrointestinal 
Sistem Yönunden Değerlendirilmesi

Transplant sonrası komplikasyonları biilir ve hastayı transplantasyona 
hazırlamasını bilir

Transplantasyon Öncesi Hastaların Akçiğer Hastalıkları 
Yönunden Değerlendirilmesi

Transplant sonrası komplikasyonları biilir ve hastayı transplantasyona 
hazırlamada aranan kıriterleri bilir bilir

Transplantasyon Öncesi Hastaya Ait Diğer Özelikler Ve 
Primer Böbrek Hastalıkları Yönunden Değerlendirilmesi

Transplanta hazırlanacak veya yapılacak hastayı hazırlamasını bilir ve 
kordine eder

Böbrek Transplantasyon Öncesi 
Donör Adayın Değrlendirilmesi Kadavra /Canlı Donör Adayın Değerlendirilmesi Kadavra /Canlı Donör İçin Kesin Kontur Endikasyonlar

Canlı Donör Adayın Hazırlanması
Böbrek Transplantasyonunda 
Kulanılan İmmünsupresif İlaçlar Ve 
Tedavi Protokolleri

Böbrek Transplantasyonunda Kulanılan İmmünsupresif 
İlaçlar İndüksyon Protokolleri

Akut Rejeksyon Tedavisi
Steroide Dirençli Akut Rejeksyon Tedavisi
İdame Tedavi
Kronik Rejeksyon Tedavisi

Böbrek Transplantasyon Sonrası 
Erken Dönemde İzlem Vaskuler Komplikasyonlar Akut Tübüler Nekroz

Akut Rejeksyon
Üriner Obstruksyonlar
Enfeksyon Komplikasyonları
Rekurren Veya De Nova Glomerulonefritler
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Görev 
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Böbrek Transplantasyon 
komplikasyonları (Transplantasyon 
patolojisi, Medikal, Cerahi 
Komplikasyonlar,Enfeksyonlar): 
Tanı Tedavi Ve İzlemi

Transplantasyon patolojisi ( Rejeksyona Bağlı Patolojik 
Değişiklikler,Rejeksyon Dışı Patolojik Değişiklikler) Transplantasyon komplikasyonları

Transplantasyon Sonrası Gelişen Maliğiniteler
Transplantasyon Sonrası Gelişen Nüks Glomerulonefritler
Transplantasyon Sonrası Gelişen Deri Komplikasyonları
Geç Dönemde Gelişen Allograft Fonksyon Bozuklukları
Transplantasyon Sonrası Gelişen Kemik Minarel Metabolizma 
Bozuklukları

Transplante Böbreyin 
Değerlendirilmesinde Radyolojik 
ve Radyonüklid yöntemler: 
Bilinmesi

Transplante Böbreyin Değerlendirilmesinde Radyolojik 
ve Radyonüklid sonuçları yorumlayabilmeli

Transplante Böbreyin Değerlendirilmesinde Radyolojik ve Radyonüklid 
endikasyonları bilmeli

HEMATÜRİNİN AYIRICI 
TANISI

Hematuri Tanımlaya 
bilmeli,Nedenleri bilmeli Ve Tanı 
KoyabilmeliHematürinin ayırıcı tanısını 
yapabilmeli (Makroskobik Gros 
Hematuriler,Semptomatik 
Mikroskobik 
Hematuriler,Asemptomatik 
Mikroskobik 
Hematuriler,Proteinurinin Eşlik 
Ettiği Asemptomatik Mikroskobik 
Hematuriler, Glomeruler-
Nonglomeruler Hematuriler)
Hematürili hasta Evaluasyon Ve 
izlemini yapabilmeli
Hematuri Çocuğa Yaklaşımı Ve 
Yönetiminde Yeterli Olmalı Ve 
İlgili Birimlerle kordinasyonu 
yapabilmeli (radiologists, 
urological surgeons, histologists 
and geneticists)

PROTEİNÜRİNİN AYIRICI 
TANISI

Proteinuri Tanımlaya 
bilmeli,Nedenleri bilmeli Ve Tanı 
Koyabilmeli

38/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Nefrolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:28/72

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Proteinlerin Böbreklerden 
(Glomerulden ve tubulerden ) 
tutulma fizyolojisi
Patolojik ve Patolojik olmayan 
Proteinurilerin ayırımı ve tanısal 
yaklaşımı
Patolojik Semptomatik proteinurili 
çocuğa Tanısal yaklaşım
Patolojik Semptomatik olmayan 
proteinurili Çocuğa Tanısal 
Yaklaşım
Proteinurili Çocuğa Yaklaşımı Ve 
Yönetiminde Yeterli Olmalı Ve 
İlgili Birimlerle kordinasyonu 
yapabilmeli (radiologists, 
urological surgeons, histologists 
and geneticists)

YOĞUN BAKIMDA 
NEFROLOJİK 
SORUNLARIN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Sıvı Elektrolit Metabolizma 
Bozuklukları ; Tanı Tedavi Ve 
İzlemi

Yoğun Bakım’da Sıvı-Elektrolit Anormalikleri 
(Hiponatremi, Hipernatremi, Hipokalemi, Hiperkalemi, 
Hipokalsemi, Hiperkalsemi, Hipomagnezemi, 
Hipermagnezemi, hipoposfatemi, Hiperfosfatemi) Dehidratasyonlu Hastanın Değerlendirilmesi Ve tedavisi

Asid-Baz Denge Bozuklukları; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi

Diskalemiler; Tanı Tedavi Ve İzlemi
Magnezyum Metabolizma 
Bozuklukları; Tanı Tedavi Ve 
İzlemi
Kalsyum Ve Fosfor Metabolizma 
Bozuklukları; Tanı Tedavi Ve 
İzlemi
Akut Renal Hasarlanmalar; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi
Akut Renal Hasarlanması olan 
Kritik Çocuk hastalarda 
Farmakoterapi
Yoğun Bakım Unitelerinde Renal 
Replasman; Tanı Tedavi Ve İzlemi

Böbrek Fonksiyon Bozukluğu olan 
yoğun Bakım hastaların Beslenmesi
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yoğun Bakım Unitelerinde Renal 
Hastalıkların Tanısı İçin Gerekli 
Donanımlar Bilinmesi Ve 
Kulanılması
Urosepsis; Tanı Tedavi Ve İzlemi
Çocuk Yoğun Bakım Unitelerinde 
Hipertansyon; Tanı Tedavi Ve 
İzlemi
Akut Glomerulonefrit; Tanı Tedavi 
Ve İzlemi
Akut İnterstisyel Nefrit; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi
Tumor Lizis Sendromu (Onkolojik 
Ve Metabolik Aciller); Tanı Tedavi 
Ve İzlemi
Hemolitik Uremik Sendrom; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi
Vaskulitler; Tanı Tedavi Ve İzlemi

Renal Transplantasyon Sonrası Açil 
Sorunlar; Tanı Tedavi Ve İzlemi
Kardiyopulmoner Baypas Sonrası 
Akut Renal Hasarlanmalar; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi
Kontras Madde Nefropatisi; Tanı 
Tedavi Ve İzlemi
İntoksikasyonlar; Tanı Tedavi Ve 
İzlemi

ÜRİNER SİSTEM TAŞ 
HASTALIĞININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Üriner sistem taş hastalığının 
epidemiyolojisi
Böbrekler de ve Üriner sistemde taş 
oluşumunun patofizyolojisi ve 
Etiyolojisi
Böbreklerde ve/veya idrar 
yollarında taş olan hastanın 
değerlendirilmesi (klinik ve 
laboratuar bulguları ile tanı ve 
ayırıcı tanısının yapılması
Üriner sistem Taş hastalığın 
Medikal Tedavisi Farmakolojik olmayan Tedaviler Farmakolojik Tedaviler
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

ASİSTAN VE/VEYA 
ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE 
KATILMAK
SIVI ELEKTROLİT 
DENGE BOZUKLUKLARI 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ

Sıvı ve elektrolit denge 
bozukluklarını yönetir Sıvı denge bozukluklarını yönetir Tanı koyar

Tedavisini yönetir
Komplikasyonlarını yönetir

Sodyum denge bozukluklarını yönetir Hipernatremiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavisini yönetir
Hiponatremiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavisini yönetir

Potasyum denge bozukluklarını yönetir Hiperpotasemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavisini yönetir
Hipopotasemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavisini yönetir

Magnezyum denge bozukluklarını yönetir Hipermagnezemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavi eder
Hipomagnezemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavi eder

Fosfor denge bozukluklarını yönetir Hiperfosfatemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavi eder
Hipofosfatemiyi yönetir
Tanı koyar
Tedavi eder

ASİT BAZ DENGE 
BOZUKLUKLARI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Asit denge bozukluklarını yönetir Metabolik asidozu yönetir Tanı koyar

Metabolik asidoz nedenlerini tanımlar
Kan gazı, serum ve idrar biyokimyası ile tanısal yaklaşımı tanımlar
Metabolik asidoz olgularında aniyon açığına göre yaklaşımı tanımlar
Laktik asidoz nedenlerini tanımlar
Renal tubüler asidoz nedenlerini tanımlar
Tedavisini yönetir
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Respiratuar asidozu yönetir Tanı koyar

Respiratuar asidoz nedenlerini tanımlar, Akut ve kronik araştırmasını yapar
Kan gazı, serum ve idrar biyokimyası ile tanısal yaklaşımı tanımlar
Tedavisini yönetir

Baz denge bozukluklarını yönetir Metabolik alkalozu yönetir Tanı koyar
Metabolik alkaloz nedenlerini tanımlar
Kan gazı, serum ve idrar biyokimyası ile tanısal yaklaşımı tanımlar
Tedavisini yönetir

Respirauar alkalozu yönetir Tanı koyar
Respiratuar alkaloz nedenlerini tanımlar
Kan gazı, serum ve idrar biyokimyası ile tanısal yaklaşımı tanımlar
Tedavisini yönetir

Mikst asit baz bozukluklarını 
yönetir Tanı koyar Mikst asit baz bozukluğuna yol açan durumları açıklar

Kan gazı, serum ve idrar biyokimyası ile tanısal yaklaşımı tanımlar
Tedavisini yönetir

Ca, P VE VİT D 
BOZUKLUKLARI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ Hipokalsemiyi yönetir Tanı koyar Hipokalseminin yaşa göre tiplerini ayırt eder

Hipokalseminin bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayırıcı tanı için gerekli kan idrar ve radyolojik tetkikleri ister
Hipokalsemiye neden olabilecek hastalıkları gözden geçirir
Doğumsal paratiroid disfoksiyonu/hipoparatiroidiyi tanımlar
Edinsel hipoparatiroidiyi tanımlar
Parathormon rezistansını tanımlar
Hipokalsemiye neden olan diğer organ hastalıklarını tanımlar
Akut hipokalsemiye neden olan durumları tanımlar
Hipokalsemiye neden olan ilaçları tanımlar
Hipokalsemi ile birlikte magnezyum düzeyi değerlendirmesini yapar

Tedavisini yönetir Akut hipokalsemi/ kronik hipokalsemi ayırımına göre tedaviyi planlar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta guruplarına göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler

Hiperkalsemiyi yönetir Tanı koyar Hiperkalseminin bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ayırıcı tanı için gerekli kan idrar ve radyolojik tetkikleri ister
Hiperkalsemiye neden olabilecek hastalıkları gözden geçirir
Hiperkalsemiye neden olan paratiroid hastalıklarını tanımlar
D Hipervitaminozu tanımlar
Hiperkalsemiye neden olan neoplazileri tanımlar
Hipofosfatazia'yı tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hiperkalsemiye neden olan diğer nedenleri tanımlar
Hiperkalsemi tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar

Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta guruplarına göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir

D Vitamini eksikliğini yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanı için gerekli kan idrar ve radyolojik tetkikleri ister
D vitamini eksikliğine neden olabilecek hastalıkları gözden geçirir
Nütrisyonel D vitamini eksikliğini tanımlar
Karaciğer hastalığında D vitamini eksikliğini tanımlar
Yatrojenik D vitamini eksikliğini tanımlar

Tedavi eder
D Hipervitaminozu yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanı için gerekli kan idrar ve radyolojik tetkikleri ister

D vitamini fazlalığına neden olabilecek nedenleri gözden geçirir
D Hipervitaminoz tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar

Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta guruplarına göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler

ÜRİNER SİSTEM 
TÜMÖRLERİNİN TANISI Böbrek Tümörlü olguları yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Fizik muayene, laboratuar , radyoloji ve histopatoloji ile renal tümörlerin 
tanısını yapar
Sendromlar ile birlikte olan tümörleri tanır
WAGR sendromunu tanımlar
Deny-Drash sendromunu tanımlar
Ailevi Wilms tümörlerini tanımlar
Renal tümörlerin evrelemesini yapar
NWTS/COG evreleme sistemini tanımlar
SIOP evreleme sistemini tanımlar

Tedavisini yönetir Cerrahi Tedavi için hastayı yönlendirir
Onkolojik tedavi için hastayı yönlendirir
Onkolojik tedavideki hastanın böbrek fonksiyonlarını izler, ilaç dozlarını 
düzenler
Cerrahi ve/veya onkolojik tedavi görmüş hastaların uzun dönem izlemlerini 
yapar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Böbrek fonksiyonu bozulan hastaları izler

OLGU SUNMAK
SEMİNER VERMEK
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BÖBREĞİN KİSTİK 
HASTALIKLARININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Böbreğin kistik hastalıklarını 
yönetir Tanı koyar Böbreğin kistik hastalıklarını tanımlar

Böbreğin kistik hastalıklarını sınıflar
Polikistik böbrek hastalığını tanımlar
Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığını tanımlar
Otosomal resesif polikistik böbrek hastalığını tanımlar
Multikistik displastik böbrek hastalığını tanımlar
Nefronoftiziyi tanımlar
Medüller kistik böbreği tanımlar
Kistik böbrek hastalıklarında ayırıcı tanıyı yapar
Kistik böbrek hastalıklarının insidansını bilir
Kistik böbrek hastalıklarının genetik özelliklerini bilir
Kistik böbrek hastalıklarının tanımlanan genlerini bilir
Aile taraması yapar
Antenatal tanı için gerekli bulguları bilir
Antenatal tanı amaçlı yapılan genetik çalışmaları ve nerelerde 
yapılabileceğini bilir
Antenatal radyolojik bulguları bilir
Kistik böbrek hastalıklarının fizyopatolojisini bilir
Klinik bulguları tanımlar
Postnatal erken bulguları bilir
Ekstrarenal bulguları tanımlar
Sendromların eşlik ettiği kistik böbrek hastalıklarını bilir
Kistik böbrek hastalıklarındaki laboratuar bulgularını tanımlar
Kistik böbrek hastalıklarında tanısal amaçlı kullanılan yöntemleri ve 
bulgularını tanımlar
Kistik böbrek hastalıklarının komplikasyonlarını yönetir
Kistik böbrek hastalıklarının prognozunu ve mortalitesini bilir, böbrek 
fonksiyonlarını takip eder
Kistik böbrek hastalıklarında tedaviyi yönetir
Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesini sağlayacak şekilde tedavi 
düzenlemesini bilir
Hipertansiyon tedavisini bilir
Komplikasyonların tedavisini tanımlar
Kistik böbrek hastalığında diyeti planlar
Kronik böbrek yetersizliği geliştiğinde spesifik farmakolojik tedaviyi ve 
diyaliz tedavisini planlar
Cerrahi girişim gerektirebilecek sorunları belirler
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YENİDOĞANDA 
NEFROLOJİK 
SORUNLARIN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ

Yenidoğanda görülen nefrolojik 
sorunları yönetir Yenidoğanda görülen nefrolojik sorunları tanımlar

Yenidoğanda böbrek fonksiyonlarının 
değerlendirilmesini bilir Fetal hayattaki böbrek fonksiyonlarını bilir

Yenidoğan böbreğinin postnatal adaptasyonunu ve böbrek fonksiyonlarının 
gelişimini bilir

Yenidoğanda böbrek sorunlarının tanı yöntemlerini bilir Antenatal tanı yöntemlerini ve antenatal tanı konulan hastalıkları tanımlar
Postnatal tanı yöntemlerini tanımlar
Yenidoğan böbreğinin immatüritesi nedeniyle kullanılması tercih 
edilmeyen radyolojik yöntemleri tanımlar

Gelişimsel anomalileri tanımlar Renal hipoplazi/ageneziyi tanımlar
Polikistik böbrek hastalığını ve multikistik displaziyi bilir

Renal sorunların eşlik ettiği metabolik hastalıkları bilir
Kromozom anomalileri ile birlikte olan böbrek 
hastalıklarını bilir
Yenidoğanın böbrek hastalıklarında klinik ve laboratuar 
bulgularını tanımlar İşeme bozukluklarını açıklar

Proteinüri ve hematüriyi tanımlar
Lökositüriyi tanımlar
Ödemi tanımlar

Fizik muayene bulgularını bilir Renal kitleye yaklaşımı açıklar
Yenidoğanda hipertansiyon etyoloji, tanı ve tedavisini 
bilir
Yenidoğanda böbrek yetersizliğine yaklaşımı bilir Akut böbrek hasarına açan nedenleri ve tedavi yaklaşımını bilir

Kronik böbrek yetersizliğine yol açan nedenleri bilir
Yenidoğanda renal replasman tedavi yöntemlerini ve uygulamasını bilir

Üriner sistemin obstrüktif hastalıklarını bilir Tanı yöntemlerini tanımlar
Cerrahi müdahele endikasyonlarını tanımlar

Glomeruler hastalıkları ve tedavi yaklaşımını bilir Akut glomerulonefrit nedenleri, tanı ve tedavisini tanımlar
Konjenital nefrotik sendrom tanı ve tedavisini tanımlar

Yenidoğan döneminde idrar yolu enfeksiyonuna 
yaklaşımı yönetir Yenidoğanda idrar yolu enfeksiyonunu bilir

İdrar yolu enfeksiyonunu açıklar
İdrar yolu enfeksiyonunun klinik bulgularını tanımlar
İdrar yolu enfeksiyonunun tanı ve tedavisini açıklar

Yenidoğanda renal tubuler fonksiyonlarla ilgili 
hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedavisini yönetir Bartter sendromunu, tenı ve tedavisine yaklaşımı açıklar

Renal tubuler asidozu sınıflar, tenı ve tedavi yaklaşımını açıklar
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Aminoasidüri ile seyreden renal tubuler bozuklukları sınflar, tanı ve 
tedavisini açıklar
Renal glukozüriyi tanımlar, ayırıcı tanısını yapar

Renal vasküler sorunları tanımlar
Renal arter/ven trombozuna yol açan nedenleri bilir, ayırıcı tanı ve 
tedavisini açıklar
Kortikal meduller nekrozu, tanı ve tedavi yaklaşımını açıklar

Böbrek tümörlerini ve ayırıcı tanısını bilir
MALZEME TEMİNİNİ 
SAĞLAMAK
TEMEL TIBBİ İSTATİSTİK 
UYGULAMALARINI 
YAPMAK
GÜNCEL BİLİMSEL 
YAYINLARI İZLEMEK
RENAL VASKÜLİT TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Hastalığın genel prezentasyonu hakkında bilgi sahibi olmalı

Hastalığın organlara (böbrek, akciğerler, göz, kalp gibi) özgül 
prezentasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı
Hangi hastalarda vaskülitten şüpheleneceği konusunda bilgi sahibi olmalı

FM YAPAR Hastlığın bulgularını açıklar
Bulguların özelliklerini ayırt eder
Hastalıkla ilgi yapılan çeşitli sınıflandırma kriterleri hakkında bilgi sahibi 
olmalı
Sınıflandırmada geçen her hastalığın tanı kriterlerini bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
Hastalıktan şüphelenildiğinde istenmesi gereken laboratuar tetkikleri 
hakkında bilgi sahibi olmalı
Hastalıklara özgül radyolojik değişiklikleri bilmeli ve hangi hastada hangi 
tetkikin isteneceği konusunda bilgi sahibi olmalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Hangi hastada hangi tedavinin seçileceği konusunda bilgi sahibi olmalı
Tedavide steroid kullanımı konusunda bilgi sahibi olmalı
Tedavide intravenöz immünglobulin kullanımı konusunda bilgi sahibi 
olmalı
Tedavide siklofosfamid kullanımı konusunda bilgi sahibi olmalı
Tedavide diğer yöntem ve ilaç kullanımları (rituximab, plazmaferez, anti-
TNF gibi biyolojik ajanlar) ile ilgili bilgi sahibi olmalı

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi girişim gerektiren durumları bilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalığa bağlı komplikasyonları ve tedavisini bilir Gelişebilecek tıbbi komplikasyonları bilmeli

Gelişebilecek cerrahi komplikasyonları bilmeli
Tedavi ilişkili komplikasyonları ve tedavisini bilmeli Gelişebilecek tedavi ilişkili komplikasyonları bilmeli
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Plazmeferez, plazma değişimi gibi tedaviye yönelik işlemlerin 
komplikasyonlarını bilmeli

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Otoimmüniteyi uyaran etkenleri bilir ve toplum 
bilinçlenmesini sağlar

FMF – AMİLOİDOZ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri ve özelliklerini açıklayabilmeli

Hastalığın klinik bulguları hakkında bilgi sahibi olmalı
Hastalığın hangi atipik bulgularla prezente olabileceği konusunda bilgi 
sahibi olmalı
FMF’in epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Ailevi akdeniz ateşinin (FMF) kalıtımını ve diğer oto-inflamatuar 
sendromlardan farkını bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmeli
Ailevi akdeniz ateşinin (FMF) kalıtımını ve diğer oto-inflamatuar 
sendromlardan farkını bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Hastalıkta istenecek laboratuar tetkikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
Mutasyon analizinin hangi durumlarda isteneceğine dair bilgi sahibi olmalı
Hastalığın yol açan mutasyonları ve bunların özelliklerini bilmeli
Hangi durumlarda böbrek biyopsisi yapacağını bilmeli ve yapabilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Hastalıkta uygulanan tedavilerle ilgili bilgi sahibi olmalı
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını yönetir Akut komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmalı

Hastalığın uzun dönem komplikasyonları (amiloidoz) hakkında bilgi sahibi 
olmalı

Tedavinin komplikasyonlarını yönetir İlaç yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmalı
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Akraba evliliklerinin sonuçları hakkında toplum 
bilincini sağlar Toplumda akraba evlilikleri açısından farkındalık oluşturmayı bilmeli

Sağlık çalışanlarının farkındalığının arttırılma yöntemlerini bilmeli
HENOCH - SCHÖNLEIN 
PURPURASI TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Hastalığın mevcut tanı kriterleri bilmeli

Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Hastalığı tetikleyen faktörleri bilmeli

FM YAPAR Hastalığa bağlı deri tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı gastrointestinal tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı eklem tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı böbrek tutulumunun özelliklerini bilmeli
Hastalığa bağlı diğer organ tutulumlarının özelliklerini bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Hastalıktan tanısında yardımcı laboratuar tetkiklerini bilmeli
Hangi durumlarda böbrek biyopsisi isteneceğini bilmeli
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Işık mikroskopisi incelemesinde glomerüldeki değişiklikler hakkında bilgi 
sahibi olmalı
Işık mikroskopisi incelemesinde intersitisyumdaki değişiklikler hakkında 
bilgi sahibi olmalı
Işık mikroskopisi incelemesinde damarlarlardaki değişiklikler hakkında 
bilgi sahibi olmalı
Elektron mikroskopisindeki bulgular hakkında bilgi sahibi olmalı
İmmünflorasan boyamadaki bulgular hakkında bilgi sahibi olmalı
Renal tutulumun patolojik sınıflaması hakkında bilgi sahibi olmalı
Hastalığın prognozunun klinikopatolojik bulgularla korelasyonu hakkında 
bilgi sahibi olmalı
Ig A biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Ig A üretim yeri ve bozulmuş Ig A sentez ve klirensi hakkında bilgi sahibi 
olmalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TEDAVİYİ YÖNETİR Steroid kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Çoklu ilaç tedavisi ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Plazmaferez ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Diğer tedavi yöntemleri (İVİG, tonsillektomi) hakkında bilgi sahibi olmalı
Tedavide transplantasyonun yeri hakkında bilgi sahibi olmalı

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi endikasyonları bilir
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR İnvaginasyonu tanır

Böbrek tutulumunu tanır
lökomotor sistem tutulumunu tanır
diğer organ tutulumunu bilir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Toplumu enfeksiyondan korunma yöntemleri konusunda 
toplumu bilinçlendirir

DİABETİK 
NEFROPATİNİN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Beliritleri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini açıklamalı
Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili temel bilgileri bilmeli
Hastalığın evreleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
Glisemik kontrolün hastalık ile ilişkisini bilmeli
Kan basıncının hastalık ile ilişkisini bilmeli
Genetik ve çevresel faktörlerin hastalık ile ilişkisini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklar
Bulguların özelliklerini ayırt eder
Hastalık gelişimindeki hemodinamik faktörleri bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Hastalık gelişimindeki metabolik fakörleri bilmeli
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Hastalık gelişimindeki intrasellüler faktörleri (poliyol ve heksozamin 
yolağı, diasilgliserol yolağı) bilmeli
Albumin ekskresyonu ve glomerular filtrasyon değerlendirmesine göre 
hastalığın değerlendirmesini bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Kan şekeri kontrolü yapmayı bilmeli
Nefropatinin tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Etkilenen hastalarda ilaç başlama endikasyonlarını bilmeli
Diğer komplikasyonların tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı

DİYALİZ TEDAVİSİNİ YÖNETİR Diyaliz tedavisi endikasyonlarını bilmeli
Diyaliz tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını bilir Diabet komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı

Diabetik nefropati komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı
Tedaviye ait komplikasyonları bilir İlaç yan etkilerini bilmeli

İlaç komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Toplum farkındalığını arttırır

Toplum ve sağlık çalışanların hastalık ile ilgili farkındalığının arttırılması 
hakkında bilgi sahibi olmalı

Hasta farkındalığını arttırır Yoğun kan şekeri kontrolünün hastalıktan korunmadaki rolünü bilmeli
Kan basıncı kontrolünün hastalıktan korunmadaki rolünü bilmeli
Dislipidemi kontrolünün hastalıktan korunmadaki rolünü bilmeli
Diyet düzenlenmesinin ve sigarayı bırakmanın hastalıktan korunmadaki 
rolünü bilmeli

HEMOLİTİK ÜREMİK 
SENDROM TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Hastalığın tanı kriterlerini bilmeli

Hastalığın etyolojik alt gruplarına göre sınıflandırmasını bilmeli
EHEC’e bağlı HÜS’ün epidemiyolojisini ve klinik bulgularını bilmeli
Shigella dystenteria tip1’e bağlı gelişen HÜS’ün özelliklerini bilmeli
Diğer mikroorganizmalara bağlı gelişen HÜS’ün özelliklerini bilmeli
Atipik HÜS’teki klinik bulguları bilmeli
Hangi ilaçların HÜS’e neden olabileceğini bilmeli
Hamilelik, HELLP sendromu ve oral kontraseptiflere bağlı HÜS’ün 
özellikleri bilmeli
Sistemik lupus eritematosus ve antifosfolipid antikor sendromu zemininde 
gelişen HÜS’ün özelliklerini bilmeli
Malignansi zemininde gelişen HÜS’ün özelliklerini bilmeli
Hematopoetik kök hücre zemininde gelişen HÜS’ün özelliklerini bilmeli
Sınıflandırılamayan HÜS’ün özelliklerini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR EHEC’e bağlı HÜS’ün tanısında istenecek laboratuar tetkiklerini bilmeli
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Atipik HÜS’te olan kompleman regülasyonundaki bozuklukları bilmeli
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedavi ilkelerini bilmeli

Plazma değişimi tedavisini endikasyonların bilmeli
RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNİ YÖNETİR Renal replasman tedavisi endikasyonlarını bilmeli

Renal replasman tedavisi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı
Transplantasyon yapılan HÜS’te prognoz ve hastalığın tekrarlama riski 
hakkında bilgi sahibi olmalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını bilir Hastalık seyrinde çıkabilecek komplikasyonları bilmeli

Komplikasyonları tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Tedavi komplikasyonlarını bilir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli

Renal replasman tedavisinin komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmalı
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Toplum bilincini arttırır Toplum ve sağlık çalışanlarının farkındalığını arttırma yöntemlerini bilmeli

Gıda hijyeni hakkında bilgi sahibi olmalı
KONJENİTAL /KALITSAL 
NEFROTİK SENDROM 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklayabilmeli

Belirtilerin özelliklerini ayırt edebilmeli
Nefrotik sendrom tanı kriterlerini bilmeli
Herediter nefrotik sendrom nedenlerini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklayabilmeli
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmeli
Sendromik nefrotik sendromları ayırtedebilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Yoğun proteinüriyi ve hipoalbuminemiyi tanımlayabilmeli
Diğer yardımcı laboratuvar testlerini tanımlamalı
Genetik geçişleri, sorumlu genler ve mutasyonları hakkında bilgi sahibi 
olmalı
Böbrek biyopsi endikasyon/kondrendikasyonlarını bilmeli
Böbreğin glomeruler, tubuler ve glomerul kapillerinin histolojik yapısını 
bilmeli
Glomeruler kapiller bariyerleri hakkında bilgisi olmalı
Podositlerin protein geçirgenliğindeki rolünü bilmeli
Glomeruler slit membran proteinlerini bilmeli
Proteinüri oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
Işık mikroskopi immun floresan ve elektron mikroskopik incelemelerdeki 
patolojik bulguları tanımlayabilmeli
Klinikopatolojik korelasyon yapabilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TEDAVİYİ YÖNETİR Semptomların tedavisini bilmeli
Parenteral albümin infuzyonu uygulama protokolünü uygulayabilmeli
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Proteinden zengin ve yüksek kalorili diyetle beslenmesini düzenleyebilmeli
Bakteriyel enfeksiyon ve tromboz/koagülasyon bozuklukları gibi 
komplikasyonların nedenlerini bilmeli. önlemlerini alabilmeli ve gelişirse 
tedavi edebilmeli
Dializ ve transplantasyon endikasyonlarını koyup, izleyebilmeli

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Nefrektomi gerektiren durumları bilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını bilir Hastalık seyrinde çıkabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmalı

Komplikasyonların tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Tedavi ilişkili komplikasyonları bilir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli

Renal replasman tedavisinin komplikasyonlarını bilmeli
Komplikasyonları tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Hastalığın genetik özelliklerini bilir

Genetik geçişleri, sorumlu genler ve mutasyonları hakkında bilgi sahibi 
olmalı
Genetik danışma verebilmeli
Prenatal tanı koyabilmeli

STEROİD DUYARLI 
NEFROTİK SENDROM 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Nefrotik sendrom tanı kriterlerini bilmeli

İdiyopatik nefrotik sendromu steroid yanıtına göre sınıflayabilmeli
Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom tanımını yapabilmeli
Hücresel immunite bozukluklarını bilmeli
Alerji, enfeksiyon, aşılanma öykülerini almalı
Böbrek biyopsi endikasyonlarını bilmeli

FM YAPAR Ödemin özelliklerini saptamalı
Kan basıncını değerlendirebilmeli
sıvı dengesini değerlendirebilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Hipoalbuminemiyi tanımlayabıllmeli
Proteinüri düzeyini belirleyip, yorumlayabilmeli
elektrolit dengesini değerlendirebilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Standart kortikosteroid tedavi protokollerini bilmeli ve uygulamalı
Remisyon ve relapsı tanımlayabilmeli
Relaps tedavi protokolünü uygulayabilmeli
Sterod bağımlı veya sık relaps gözlenen vakaları belirleyebilmeli, diğer 
immunosupresif tedavileri uygulayabilmeli

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Nefrotik sendrom komplikasyonlarını bilmeli

Kortikosteroid veya diğer immunosupresif ilacların yan 
etkilerini bilmeli
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STEROİD DİRENÇLİ 
NEFROTİK SENDROM 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Nefrotik sendrom tanısını koyabilmeli

Steroid dirençli nefrotik sendrom tanımını yapabilmeli
Klinikopatolojik korelasyon yapmalıdır.

FM YAPAR nefrotik sendrom bulgularını açıklayabilmeli
Bulguların özellilkelerini ayırt edebilmeli
Sendromik hastalıklarla ilişkili olan steroid rezistan nefrotik sendrom 
vakalarını tanımlayabilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR FSGS nin histopatolojik özelliklerini bilmeli
Steroid-rezistan nefrotik sendrom ile birlikte olan gen ve mutasyonları 
bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Semptomatik tedavi endikasyonlarını bilmeli
Ailevi veya sendromik FSGS vakalarında immünosupresif tedavi 
verilmeyeceğini bilmeli
Antiproteinürik tedaviyi bilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR komplikasyonlar bilir ve yönrtir
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Genetik danışma verebilmeli

AKUT 
GLOMERÜLONEFRİT 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırt edebilmeli
Karakteristik klinik özelliklerini bilinmeli
Epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı

FM YAPAR Bulgularını açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmeli
Kalp yetmezliği ve buna bağlı pulmoner ödem saptanan vakalarda acil 
olarak değerlendirebilmeli
Hipertansif ansefalopati bulgularını tanıyabilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR İdrar analizi, biyokimya bulgularını bilmeli
Kompleman düzeylerini değerlendirebilmeli
Kompleman sistemin aktivasyonunu bilmeli
Nefritojenik antijen içeren immünkomplekslerle geliştiğini bilmeli
Etyolojisinde birçok bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonun 
olabileceğini düşünmeli ve araştırmalı
Potent nefritojenik antijenleri bilmeli ve araştırmalı
Biyopsi endikasyonlarını bilmeli
Histopatolojik bulgularını tanımlayabilmeli
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Hipokomplementemik diğer akut glomerulonefritleri ile ayırıcı tanısını 
yapabilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
Pulmoner ödem veya hipertansiyon bulguları varlığında acil tedavi 
yaklaşımlarını bilmeli ve gerektiğinde uygulayabilmeli
Hafif orta hipertansiyonda tedavi yaklaşımını bilmeli
Akut böbrek yetmezliği gelişen vakalarda sıvı elektrolit trdavisini bilmeli
Klinik seyri etkileyen risk faktörleri önceden tanımlayabilmeli

RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNİ YÖNETİR Diyaliz endikasyonlarını koyabilmeli
Diyalizi uygulayabilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını bilir Komplikasyonlar yönünden izleyebilmeli

Komplikasyonların tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı
Tedavi ilişkili komplkasyonları bilir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilir

Renal replasman tedavisi yöntemleri ve uygulama hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Toplum bilincini arttırır Üst solunum yolu infeksiyonlarında korunma yollarını bilmeli

IgA-N TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Hastalığın tanı kriterlerini bilmeli

Hastalık hakkında epidemiyolojik bilgilere sahip olmalı
FM YAPAR Bulguları açıklar

Bulguların özelliklerini ayırt eder
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Biyopsi endikasyonlarını koyabilmeli

Işık, İmmünflorosan, Elektronmikroskoptaki histopatoloji bulgularını 
bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Klinik bulgularına göre tedavi planını yapabilmeli
ACE inhibitörlerinin mutlaka kullanılacağını bilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR son dönem böbrek yetmezliği geişebileceğini bilmeli

MEMBRANO 
PROLİFERATİF 
GLOMERÜLONEFRİT 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özellklerini ayırt edebilmeli
Akut Nefritik Sendrom/ Nefrotik Sendrom tablosu olabileceğini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmeli
Sekonder MPGN nedenleri bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR İdrar analizi, biyokimya testlerini yapabilmeli ve değerlendirebilmeli
Alterne kompleman sistem aktivasyonunu bilmeli
Kompleman sistemindeki değişikleri bilmeli
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Faktör H ile ilişkisini bilmeli
MPGN’nin patomorfolojik sınıflandırmasını yapabilmeli
Primer MPGN’nin farklı alt grupların patolojik bulgularını bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Semptomların tedavisini bilmeli
Primer MPGN Tip I’in tıbbi tedavi yaklaşımlarını bilmeli
Plazma değişimlerinin endikasyonlarını bilmeli
Sekonder MPGN Tip I’in tedavi yaklaşımlarını bilmeli
MPGN Tip II’in tedavi yaklaşımlarını bilmeli
Rekürren MPGN tedavi yaklaşımlarını bilmeli

RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNİ 
YÖNETİRYÖNETİR Renal replasman tedavisi endikasyonlarını bilmeli

Renal replasman tedavisi yöntemlerini bilmeli
Diyaliz tedavisi yöntemlerini bilmeli ve uygulayabilmeli
Renal transplantasyondan sonra tekrarlama riskinin yüksek olduğunu 
bilmeli
Transplantasyondan sonra hastanın rekürrensi yönünden izlemini 
yapabilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını bilir Hastalık seyrinde gelişebilecek komplikasyonları bilmeli ve tanıyabilmeli

Hastalık seyrinde gelişen komplikasyonları tedavi edebilmeli
Tedavi ilişkili komplikasyonları bilir Kulanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli

Diyaliz tedavisinin komplikasyonlarını ve tedavisini bilmeli
Transplantasyonun komplikasyonlarını ve tedavisini bilmeli

ÜRİNER SİSTEM TAŞ 
HASTALIĞININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırt edebilir
Üriner sistem taş hastalığının epidemiyolojisini bilmeli
Üriner sistem taş hastalığı ile ilgili genetik özellikleri bilmeli
Üriner sistem taş hastalığına neden olan beslenme özellikleri bilmeli
Üriner sistem taş hastalığına neden olan ilaçları bilmeli

FM YAPAR Belirtileri açıklamalı
Belirtilerin özelliklerini ayırt edebilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Görüntüleme için kullanılan yöntemleri bilmeli
Görüntüleme yöntemlerinin herbirinin ayrı ayrı avantaj ve dezavantajlarını 
bilmeli
Taş oluşumunun patogenezini bilmeli
Taş oluşumunda rol oynayan metabolik faktörleri bilmeli ve ilgili 
araştırmaları yapabilmeli
Nefrokalsinozu üriner sistem taş hastalığından ayırdedebilmeli
Nefrokalsinoza yol açan hastalıkları ve durumları bilmeli
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Bu hastalıkların tanısı için gereken laboratuvar incelemelerini sayabilmeli
Üriner sistem taşı-enfeksiyon ilişkisini açıklayabilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR
Farklı taş cinsleri için kemolizis ve taş oluşumunu engelleme tedavi 
yöntemlerini bilmeli
Renal kolikte spazmolitik tedaviyi bilmeli ve uygulayabilmeli
Üriner kolik için etkili ağrı kesici ilaç kullanımını bilmeli
Renal kolik sırasında gereken sıvı tedavisini bilmeli
Taş tekrarlama riski yüksek olan hastaları ayırtedebilmeli
Nefrokalsinoz için metaflaksi yöntemlerini bilmeli

CERRAHİ TEDAVİYİ YÖNETİR
Hangi durumlarda taş kırma işlemi ya da cerrahi girişimlerin gerektiğini 
söyleyebilmeli
Tek taraflı obstrüksiyonu tanıyabilmeli
Çift taraflı obstrüksiyonun tanımalı ve komplikasyonlarını bilmeli
Obstrüksiyona yol açan taşlar için taş kırma ve cerrahi girişim 
endikasyonlarını bilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Tıbbi komplikasyonları yönetir Böbrek fonksiyonlarını izlemeli

Böbrek tüp fonksiyonlarını izlemeli
Asit-baz dengesi düzenlemeli
Sıvı-elektrolit dengesini düzenlemeli
Uzun dönem prognozu izlemeli

Cerrahi komplikasyonları yönetir Obstruksiyon varlığını tanımalı ve cerrahi tedavi için yönlendirmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Genetik özellikleri bilir Genetik taş hastalıklarını bilmeli

Genetik danışma vermeli

Taş oluşumunda yaşam tarzının rolünü bilir Yaşam tarzının etkilerini bilmeli ve yaşam tarzı değişikliklerini düzenlemeli

DOĞUMSAL ÜRİNER 
SİSTEM 
MALFORMASYONLARI 
(PRENATAL, POSTNATAL) 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Ayrıntılı prenatal öykü almalı

Fetal üriner sistemin normal fonksiyonlarını bilir.
postnnatal ayrıntılı öykü alabilmeli

FM YAPAR kan basıncını değerlendirebilmeli
bulguları açıklayabilmeli
Bulguların özelliklerini ayırt edebilmelidir
Böbrek fonksiyonlarının korunması amacıyla yapılan intrauterin girişimleri 
sayabilir.
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Prenatal dönemde üriner sistem malformasyonu tanısı almış olan hastanın 
aciliyet derecesini belirler.
Yenidoğan döneminde mesane çıkış obstrüksiyonun belirti ve bulgularını 
sayabilir.
Yenidoğana mesane kateterizasyonu uygulayabilir.
Yenidoğanın üriner sistem malformasyonu yönünden muayenesini 
yapabilir.

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Fetal idrar ve amnion sıvısı ilişkisini açıklayabilir
Amnion sıvısında biyokimyasal parametrelerin normal düzeylerini bilir.
Fetal manyetik rezonans incelemesinin gerekli olabileceği durumları 
ayıredebilir.
Erken postnatal dönemde görüntüleme incelemelerini planlar.
Prenatal ultrasonografi incelemesi sonucunda düşünülen ön tanılara göre, 
postnatal görüntüleme yöntemlerini seçebilir.
Görüntüleme incelemelerinin sonuçlarını yorumlayabilir.

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Yenidoğanda diyaliz endikasyonlarını bilir.
VUR olan olguları uygun şekilde tedavi eder ve izler.
Yenidoğanda diyaliz uygulayabilir.
Gerektiğinde hastaları cerrahi ekipler ile konsülte eder ve obstruksiyon 
ayırıcı tanısını yapar

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR cerrahi endikasyonu kaoyabilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR piyelonefrit tedavisini bilmeli

Cerrahi girişim gerekecek olguları konsülte etmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

prenatal dönemde gebelerin izlenmesi için toplumun 
bilinçlendirilmesi

ORAK HÜCRELİ ANEMİ 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırt edebilir
Orak hücreli anemide böbrek tutulumunun tiplerini bilmeli
Böbrek tutulum tiplerinin yaşla ilişkisini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
Çeşitli böbrek tutulum tiplerinin tanısı için kullanılacak 
laboratuvar/görüntüleme yöntemlerini bilmeli
Çeşitli böbrek tutulum tiplerinin patogenezlerini açıklamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Akut hematüri ve papiller nekrozun tedavi ilkelerini bilmeli
Tubuler disfonksiyonun tedavi ilkelerini bilmeli
Orak hücreli anemiye bağlı glomerülopatinin tedavi ilkelerini bilmeli

RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNİ YÖNETİR Renal replasman tedavisi endikasyonlarını bilmeli
Renal replasman tedavisi yöntemlerini bilmeli ve uygulamalı
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

Orak hücreli anemide böbrek tutulumunun izlemini 
yapar Uzun süreli izlemin gerekliliğini açıklamalı

Uzun süreli izlemde ortaya çıkabilecek belirti ve bulguları bilmeli
İzlemde ortaya çıkabilecek renal tutulum belirti ve bulgularını hasta ve 
ailesine anlatmanın önemini bilmeli
Diyaliz tedavisinin komplikasyonları bilmeli ve tedavi etmeli

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Genetik özellikleri bilir Genetik danışma yapmalı

MALİGN HASTALIKLAR 
DA BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırtetmeli
Primer böbrek tümörlerinin özelliklerini bilmeli
Malign hastalıklarda böbrek tutulumu özelliklerini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli
Klinik özelliklerini tanımlamalı
Tiplerini ayırtetmeli
Eşlik eden klinik durumları tanımlamalı

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Görüntüleme yöntemlerini tanımlamalı
Evrelendirmeyi tanımlamalı
Kanserli hastada böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesini açıklamalı
Kanserli hastada gelişen asit-baz ve elektrolit anormalliklerini tanımlamalı
Kanserli hastalarda böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklamalı
Hematolojik malignensilerde böbrek tutulumunu tanımlamalı
Tümör lizis sendromunun oluşum mekanizmalarını açıklamalı
Tümör lizis sendromunun klinik özelliklerini tanımlamalı

Kemik iliği naklinden sonra böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklamalı

Kanserli hastalarda gelişen glomerül hastalıkları ve vaskülitleri tanımlamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR
Kanserli hastada gelişen asit-baz ve elektrolit anormalliklerinin tedavisini 
açıklamalı
Tümör lizis sendromun tedavisini açıklamalı
Kanserli hastalarda gelişen glomerül hastalıkları ve vaskülitlerin tedavisini 
açıklamalı
Kemoterapi endikasyonlarını açıklamalı
Renal replasman tedavilerini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklamalı
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık komplikasyonlarını yönetir Kısa dönem komplikasyonları tanımlamalı

Kısa dönem komplikasyonların tedavisini tanımlamalı
Uzun dönem komplikasyonları tanımlamalı
Uzun dönem komplikasyonların tedavisini tanımlamalı

Tedavi ilişkili komplikasyonları yönetir Kemoterapi ilişkili komplikasyonları bilmeli ve tedavi etmeli
Cerrahi tedavi ilişkili komplikasyonları bilmeli ve gerekli araştırmaları 
yapmalı

ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINDA 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

Akut viral enfeksiyonların seyri sırasında böbrek tutulumu olabileceğini 
bilmeli
Sıklıkla böbrek tutulumuna yol açan akut viral enfeksiyonları bilmeli
Akut viral enfeksiyonlara ikincil böbrek tutulumunun belirti ve bulgularını 
bilmeli
Böbrek tutulumuna yol açan intrauterin enfeksiyonları bilmeli
İntrauterin enfeksiyonlarına ikincil böbrek tutulumunun postnatal 
dönemdeki belirti ve bulgularını bilmeli
Sepsiste böbrek tutulumunun belirti ve bulgularını bilmeli
B hepatiti, C hepatiti, HIV enfeksiyonu, paraziter hastalıklarna ikincil 
böbrek hastalıkların belirtilerini bilmeli
Böbrek ve üriner sistem tüberkülozunun belirtilerini bilmeli
Bakteriyel endokarditle ilişkili böbrek tutulumu bulgularını bilir
Şant enfeksiyonları ile ilişkili böbrek tutulumunu bilmeli
Riketsiya enfeksiyonlarında böbrek tutulumu olabileceğini bilmeli
Böbrek transplantasyonlu hastalarda böbrek tutulumuna yol açan viral 
enfeksiyonları bilmeli ve tanımalı

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
İlgili enfeksiyon hastalığına uygun tanısal testleri bilmeli ve 
değerlendirmeli
İlgili enfeksiyon hastalığına uygun görüntüleme yöntemlerini bilmeli ve 
değerlendirmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR

Sepsisli hastalarda (yoğun bakım koşullarında) böbrek yetersizliğinin ilaç 
tedavisini düzenlemeli, hastanın diğer ilaçlarının dozlarını böbrek 
yetersizliği derecesine göre değiştirmeyi bilmeli, böbrek yetersizlikli sepsis 
hastalarında sıvı tedavisin
Akut viral enfeksiyonlarda tedavi gerektiren durumları ayırtetmeli
İntrauterin enfeksiyonlara bağlı böbrek tutulumunda tedavi gerektiren 
durumları ayırtetmeli
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Paraziter hastalıklara ikincil böbrek hastalıklarında tedavi gerektiren 
durumları ayırtetmeli
Hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonlarına ikincil gelişen glomerül 
hastalıkların tedavisini bilmeli ve uygulamalı
Üriner sistem tüberkülozunda antitüberküloz ilaçların seçimini yapmalı, 
antitüberküloz ilaçlarla tedavi süresini bilmeli
Bakteriyel endokarditte böbrek tutulumundatedaviyi düzenlemeli
Şant enfeksiyonlarında böbrek tutulumunda tedaviyi düzenlemeli
Transplantasyon sonrası gelişen viral enfeksiyonların tedavi yöntemlerini 
bilmeli

GİRİŞİMSEL TEDAVİ ENDİKASYONLARI 
YÖNETİR

Sepsisli hastalarda (yoğun bakım koşullarında) renal replasman tedavisi 
uygulamalı
Yoğun bakım koşullarında uygulanan sürekli yavaş renal replasman tedavi 
yöntemlerini bilmeli
Sürekli yavaş renal replasman tedavisi için kullanılan gereçleri tanımalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık ilişkili komplikasyonları yönetir İlgili enfeksiyon hastalığına ait komplikasyonları bilmeli

Tedaviye ilişkili komplikasyonları yönetir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli
renal replasman tedavilerine ilişkin komplikasyonları ve tedavi 
yöntemlerini bilmeli

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Enfeksiyonlardan korunma genel kurallarını uygular Enfeksiyonlardan korunma genel kurallarını bilmeli ve uygulamalı

Bağışıklığı baskılanmış hastada enfeksiyonlardan korunma kurallarını 
bilmeli ve uygulamalı

KARACİĞER 
HASTALIKLARINDA 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR
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METABOLİK 
HASTALIKLARIN 
BÖBREK 
TUTULUMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

NEFROTOKSİTENİN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırtetmeli
Böbrek toksisitesinin klinik özelliklerini tanımlamalı
İlaç ilişkili nefrotoksisite nedenlerini tanımlamalı
Doğal toksinlerle (hayvansal nefrotoksinler, bitkisel nefrotoksinler) 
nefrotoksisiteyi tanımlamalı
Çevresel toksinlerle (organik çözücüler, metal ve mineraller) oluşan 
nefrotoksisiteyi tanımlamalı
Besinlerle ( mantar, balık vs) oluşan nefrotoksisiteyi tanımlamalı

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR İdrar analizi ve böbrek fonksiyonlarını açıklamalı
Sıvı, elektrolit ve asit baz dengesi bozukluklarını açıklamalı
Toksisiteye özgü laboratuvar çalışmalarını açıkalamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Nedenlere yönelik tedavi yöntemlerini açıklar
Sıvı, elektrolit ve asit baz dengesini düzenlemeli

RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİ YÖNETİR Renal replasman tedavilerini tanımlar ve uygulamasını açıklar
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Diğer sistemlerdeki etkilenmeleri açıklar Diğer sistemlerdeki etkilenmeleri açıklamalı

Tedavi ilişkili komplikasyonları açıklar İlaç yan etkilerini açıklamalı
Diyaliz komplikasyonlarını açıklamalı

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Sağlıkta ve hastalıkta ilaç kullanımını bilir

Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda ilaç kullanımını ve doz 
ayarlamasını açıklamalı
Nefrotoksisiteyi önleme yöntemlerini açıklamalı
Nefrotoksisiteye yatkınlığı arttıran durumları tanımlamalı
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İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONLARI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırt etmeli
Farklı yaşlardaki çocuklarda klinik belirti ve işaretleri tanımlamalı
İdrar yolu infeksiyonlarının epidemiyolojik özelliklerini açıklamalı

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Gerekli laboratuvar testlerini yapmalı
İdrar yolunun yapısal ve fonksiyonel anatomisini tanımlamalı
Konakçı savunma mekanizmalarının rolunu tanımlamalı
Örnekleme yöntemlerini açıklamalı ve uygulamalı
Katater ile idrar örneği alma yöntemini açıklamalı ve uygulamalı
Suprapubik aspirasyonla idrar örneği alma yöntemini açıklamalı ve 
uygulamalı
İnfeksiyon düzeyini tanımlamalı
Görüntüleme yöntemlerini açıklar ve amaca uygun kullanmalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Uygun antibiyotik seçimini ve dozlarını tanımlamalı

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR
Girişimsel tedavi gerektiren durumları bilmeli ve uygun yönlendirmeleri 
yapmalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık ilişkili komplikasyonları yönetir Akut komplikasyonları tanımlamalı

Akut komplikasyonların tedavisini açıklamalı
Uzun dönem komplikasyonları tanımlamalı
Uzun dönem komplikasyonların tedavisini açıklamalı

Tedavi ilişkili komplikasyonları yönetir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli ve bu yönden hastayı izlemeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Toplum bilincini arttırır

Sağlık çalışanları ve toplum farkındalığını arttırıcı yöntemleri bilmeli ve 
uygulamalı

Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarını yönetir İdrar yolu infeksiyonlarına yatkınlığı arttıran durumları tanımlamalı
Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarını önleme yöntemlerini açıklamalı

VEZİKOÜRETERAL 
REFLÜNÜN TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Semptomlarını açıklamalı

Semptomların özelliklerini ayırtetmeli
Vezikoüreteral reflünün sekonder nedenlerini tanımlamalı
Vezikoüreteral reflünün genetik özelliklerini açıklamalı

FM YAPAR Bulgularını açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Görüntüleme yöntemlerini tanımlamalı
Vezikıüreteral reflü tiplerini ayırtetmeli
Vezikoüreteral reflünün derecelendirmesini tanımlamalı
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Böbrek hasarlanma mekanizmalarını açıklamalı
Böbrek hasarlanmasının klinik özelliklerini tanımlamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Vezikoüreteral reflünün derecelendirmesini tanımlamalı
Tıbbi tedavi endikasyonlarını tanımlamalı
Mesane ve bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesini bilmeli

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlamalı
Radyolog, ürodinami hemşiresi, çocuk üroloğunun dahil olduğu 
multidisipliner ekibin işlevini tanımlamalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık ilişkili komplikasyonları yönetir

Enfeksiyöz komplikasyonları tanımlamalı ve tedavi yöntemlerini 
bilmeli/uygulamalı
Cerrahi komplikasyonları tanımlamalı

Tedavi ilişkili komplikasyonları yönetir Kullanılan ilaçların yan etkilerini bilmeli ve izlemeli
Girişimsel işlemlerin komplikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini bilmeli

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Genetik danışma yapar Vezikoüreteral reflünün ailesel özelliklerini bilmeli

Enfeksiyondan koruma yöntemlerini yönetir
Düzenli miksiyon ve sıvı alma konusunda aileleri ve okul çocuklarını 
bilinçlendirmeyi bilmeli
Enfeksiyon önleme yöntemlerini bilmeli ve uygulamalı

İŞEME 
BOZUKLUKLARININ 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırtetmeli
Normal mesane kontrolünün gelişim basamaklarını açıklamalı
Mesane fonksiyon bozukluğunun belirti ve isaretlerini tanımlamalı
Anatomik işeme bozukluklarını tanımlamalı
Nörojenik işeme bozukluklarını tanımlamalı

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Uygun görüntüleme yöntemlerini yapmalı
Ürodinamik çalışmaların önemini ve özelliklerini tanımlamalı
Normal işeme fizyolojisini açıklamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR
Farklı mesane fonksiyon bozukluklarında uygun tıbbi tedavileri 
tanımlamalı
Enürezis noktürna yönetim stratejilerini tanımlamalı

GİRİŞİMSEL TEDAVİLERİ YÖNETİR
Farklı mesane fonksiyon bozukluklarında uygun cerrahi tedavi 
yönetimlerini tanımlamalı
Ürolog, ürodinami hemşiresi, nörolog ve sinir cerrahisinin dahil olduğu 
ekibi organizasyonunu açıklamalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Hastalık ilişkili komplikasyonları yönetir Kısa dönem komplikasyonları ve tedavi yaklaşımını bilmeli

Uzun dönem komplikasyonları ve tedavi yaklaşımını bilmeli
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Gerekli olduğu surumlarda rehabilitasyon işlemlerini yürütmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Toplum bilincini arttırır

Önlenebilir hastalıklar konusunda sağlık çalışanları ve toplum 
farkındalığının arttırılması yöntemlerini bilmeli ve uygulamalı

Hasta bilincini arttırır
Enfeksiyonlara karşı hastanın duyarlılığını arttıran yöntemleri bilmeli ve 
uygulamalı

TIBBI 
UYGULAMALARDA ETİK 
DEĞERLERİ 
UYGULAMAK
EZİLME (CRUSH) 
SENDROMUNUN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR crush sendromunu tanımlayabilmeli

Klinik özelliklerini bilmeli
Sıvı dengesi bozukluklarını (hipovolemi, hipervolemi) bilmeli

Elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfat, ..vb) bozukluklarını bilmeli
Miyoglobinüriyi bilmeli

FM YAPAR kan basıncını değerlendirebilmeli
Bulguları açıklar
Bulguların özelliklerini ayırt eder
kompartman sendromunu bilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Nedenlere yönelik tedaviyi uygulayabilmeli

afet bölgesinde tedaviyi başlatabilmeli
intravenöz sıvı tedavisini düzenleyebilmeli

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrah ve/veya Ortopedist ile koordineli çalışabilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Erken dönem komplikasyonları tanımlamalı

Cerrahi komplikasyonları tanımlamalı

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

crush sendromunun renal ve kardiyak etkilerinden 
korunabilmek için intravenöz sıvı ve alkali tedavisini 
mümkünse afet bölgesinde başlatabilmeli

PERİTON DİYALİZİNİ 
UYGULAMAK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Son dönem böbrek yetmezliğini bilmeli

SDBY nin primer nedenini belirleyebilmeli
Periton membranının anatomisi ve fizyolojisini bilmeli
Akut periton diyaliz endikasyonlarını bilmeli
Akut periton diyalizini tanımlamalı

FM YAPAR Böbrek yetmezliğinin bulgularını bilir
Bulguların özelliklerini açıklar
Diğer sistem bulgularının özelliklerini bilmeli
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LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Diyaliz başlama kriterlerini bilmeli
glomerüler filtrasyon hızını beliryebilmeli
Periton eşitleme testini tanımlayabilmeli ve uygulamasını açıklayabilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Akut periton diyalizinde uygulanacak süreyi tanımlamalı
Akut periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalıdır
Akut periton diyalizi kateter tiplerini bilmeli ve uygulamasını açıklamalı
Akut periton diyaliz endikasyonlarını bilmeli
Akut periton diyalizi kateter yerleştirme yöntemlerini tanımlamalı ve 
uygulamasını açıklamalı
Akut periton diyalizinde intraperitoneal ilaç (heparin, antibiyotik,... gibi) 
uygulamaları bilmeli ve uygulamalı
Akut periton diyalizinde beslenme durumunu değerlendirmeli ve tedavisini 
uygulamalı
Kronik Periton Diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalıdır.
Kronik Periton Diyalizi hasta seçim kriterlerini bilmeli
Kronik Periton Diyalizi endikasyonlarını bilmeli ve uygulamasını 
açıklamalı
Kronik periton diyalizi kontrendikasyonlarını bilmeli
Kronik periton diyalizini planlayabilmeli
Periton diyalizi kalıcı kateter tiplerini tanımlamalı ve uygulamasını 
açıklamalıdır
Kronik Periton Diyalizi kateter yerleştirme yöntemlerini bilmeli ve 
uygulamasını açıklamalı(Trokar, Cerrahi, .......gibi)
Kronik periton diyalizi tedavi tiplerini bilmeli ve uygulamalarını 
açıklalayabilmeli
Sürekli ayaktan periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı

Aletli periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı
Devamlı siklik periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı
Tidal periton diyalizini tanımlamalı ve uygulamasını açıklamalı
Periton diyaliz solüsyonlarını bilmeli
Periton diyaliz solüsyonlarının özelliklerini tanımlayabilmeli
Diyaliz solüzyonlarının uygulamalarını açıklamalı
Kronik Periton diyalizi ilaçlarını reçete edebilmeli
Kronik Periton Diyalizi izleminde hastanın klinik ve laboratuar sonuçlarını 
takip edebilmeli
Periton diyaliz hemşiresi ile çalışabilmeli
Periton diyalizi hasta izleminde psikolog ve diyetisyen ile işbirliği yapmalı
Kronik Periton Diyalizi izleminde hastanın klinik ve laboratuar sonuçlarını 
takip edebilmeli
Diyaliz yeterliliğini tanımlayabilmeli ve uygulamasın açıklamalı
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Kronik Periton Diyalizinde intraperitoneal ilaç (heparin, antibiyotik,... gibi) 
uygulamaları bilmeli ve uygulamalı

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR cerrahi ile koordineli çalışabilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

Akut Periton diyalizinde komplikasyonları tanımlamalı 
ve tedavilerini açıklmalıdır.
Periton diyalizi erken dönem komplikasyonları 
tanımlamalı
Periton Diyalizi kateter ilişkili komplikasyonları 
tanımlamalı
Periton Diyalizi enfeksiyöz komplikasyonları 
tanımlamalı
Enfeksiyöz (peritonit, çıkış yeri enfeksiyonu, ve tünel 
enfeksiyonu,... gibi) komplikasyonları tedavi edebilmeli
Periton diyalizi enfeksiyon dışı komplikasyonları 
tanımlamalı ve tedavi uygulamalarını açıklmalıdır ( 
Hidrotoraks, herni, yumuşak doku içine sızıntı, sızıntı,... 
gibi)
Periton diyalizinde renal osteodistrofiyi tanımlamalı ve 
tedavi uygulamasını açıklamalı
Periton diyalizinde anemiyi tanımlamalı ve tedavi 
uygulalarını açıklayabilmeli
Periton diyalizinde sıvı, elektrolit bozukluklarını 
tanımlamalı ve tedavi uygulamalrını açıklamalı
Periton diyalizinde asit baz denge bozukluklarını 
tanımlamalı ve tedavi uygulalayabilmeli
Kronik Periton Diyalizinde sklerozan peritoniti 
tanıyabilmeli ve tedavi uygulamalarını açıklayabilmeli

Periton Diyalizinde ultrafiltrasyon yetmezliğini 
tanımlayabilmeli ve tedavi uygulamasını açıklayabilmeli
Periton Diyalizi hastalarında yaşam kalitesini ve diğer 
psiko-sosyal konuları tanımlamalı ve bilmelidir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Çocuklarda Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin çok 
önemli önlenebilir nedenlerinden biri olan Tekrarlayan 
idrar yolu enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi 
konusunda toplumda farkındalığın yaratılması

KONSÜLTASYON 
HİZMETİ
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BÖBREK 
HASTALIKLARINDA 
PSİKO-SOSYAL 
SORUNLARIN 
TANINMASI VE ÇÖZÜMÜ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

Kronik hastalıkların psikolojik sorunların gelişmesinde çok önemli bir risk 
faktörü olduğunu BİLMELİ
Kronik hastalık karşısında çocuklarda çeşitli savunma mekanizmaları 
(yadsıma, gerileme, ve karşı tepki geliştirme gibi) geliştiğini bilmeli
Çocuklar ve ergenler hastaneye yatış sırasında farklı tepkiler gösterebilirler. 
Bunları tanımlar ve açıklar

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
Çocuklar ve ergenler hastaneye yatış sırasında farklı tepkiler gösterebilirler. 
Bunları tanımlamalı ve açıklamalı
Çocukların oyun ya da resim yapma gibi yansıtmalı teknikler kullanılarak, 
çocuğun kaygıları ile başa çıkmasına yardımcı olmalı
Kronik böbrek hastalıklarının çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi 
üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını bilir ve anlar

HASTA VE 
YAKINLARIYLA DOĞRU 
VE ETKİN İLETİŞİM 
KURMA TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

MESLEKTAŞLARI İLE 
DOĞRU VE ETKİN 
İLETİŞİM KURMAK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR
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BÖBREK 
TRANSPLANTASYONUN
UN İZLEMİ BİRİNCİ SAYIFADA VARDIR
HEMATÜRİNİN AYIRICI 
TANISI TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayıretmeli
Hematuri tanımlaya bilmeli ve nedenlerini bilmeli

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
İdrar analiz bulgularını bilmeli ve eşlik eden diğer bulgularla birlikte 
yorumlaya bilmeli
Renal biyopsı endikasyonlarını bilmel
Etyolojik ve tanısal idrar analiz bulgularını bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİYİ YÖNETİR Etyolojiye yönelik tıbbi tedaviyi bilmeli ve yapmalı
Hematurili çocuğa yaklaşımı ve yönetiminde yeterli olmalı ve ilgili 
birimlerle kordinasyonu yapabilmeli (radyologlar, ürologlar, genetik, 
metabolizma)

CERRAHİ ENDİKASYONLARINI BİLİR Cerrahi tedavi gerektiren durumları bilmeli
Hematurili çocuğa yaklaşımı ve yönetiminde yeterli olmalı ve ilgili 
birimlerle kordinasyonu yapabilmeli (radyologlar, ürologlar, genetik, 
metabolizma)

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

hematuriye neden olan primer hastalık ve bunun 
oluşturacağı komplikasyonları bilmeli

koruyucu tedavi gerekliliğini bilmeli ve bu konuda aileye 
bilgilendirebilmeli

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

Hematuri etiyolojisin yönelik koruyucu önlemler alır ve 
bu konuda aileyi bilgilendirir koruyucu önlemleri bilir

PROTEİNÜRİNİN AYIRICI 
TANISI TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Proteinuri Tanımlaya bilmeli,Nedenleri bilmeli Ve Tanı Koyabilmeli

Patolojik ve Patolojik olmayan Proteinurilerin ayırımı ve tanısal yaklaşımı
FM YAPAR Patolojik Semptomatik proteinurili çocuğa Tanısal yaklaşım

semptomatik proteinurili çocuğun bulgularını değerlendirebilmeli ayırıcı 
tanıyı yapabilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
İdrar analiz bulgularını bilmeli proteinuri dışında eşlik eden diğer bulguları 
yorumlaya bilmeli
Renal biyopsi endikasyonlarını bilmeli
Etiyolojik ve tanısal idrar analiz bulgularını bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR proteinurili hastanın etiyolojisine yönelik tıbbi tedavisini bilmeli
Yönetiminde Yeterli Olmalı Ve İlgili Birimlerle kordinasyonu yapabilmeli

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR cerahi tedavi endikasyonlarını bilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

Proteinurili Çocuğa Yaklaşımı Ve Yönetiminde Yeterli 
Olmalı Ve İlgili Birimlerle kordinasyonu yapabilmeli proteinurinin komplikasyonlarını bilmeli
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

proteinuri etiyolojisine yönelik ve progresini önlemeye 
yönelik tedavi ve proflaksi bilmeli

koruyucu tedavi gerekliliğini bilmeli ve bu konuda aileye 
bilgilendirebilmeli

YOĞUN BAKIMDA 
NEFROLOJİK 
SORUNLARIN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

yoğun bakım nefrolojik sorunların epidemiyolojisini etiyolojisik faktorleri 
ve patogenezlerini bilmeli
Akut Renal Hasarlanma nedenlerini tanı ve ayırıcı tanılarını bilmeli

FM YAPAR bulgularını tanımlar ayırıcı tanısını yapabilmeli
Sıvı Elektrolit Metabolizma Bozuklukları
Yoğun Bakım’da Sıvı-Elektrolit Anormalikleri (Hiponatremi, Hipernatremi, 
Hipokalemi, Hiperkalemi, Hipokalsemi, Hiperkalsemi, Hipomagnezemi, 
Hipermagnezemi, hipoposfatemi, Hiperfosfatemi)
Dehidratasyonlu Hastanın
Asid-Baz Denge Bozuklukları
Akut Renal Hasarlanmalar; Tanı Tedavi Ve İzlemin bilir
Urosepsis; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir
Çocuk Yoğun Bakım Unitelerinde Hipertansyon; Tanı Tedavi Ve İzlemini 
bilir
Akut Glomerulonefrit; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir Akut İnterstisyel 
Nefrit; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir
Tumor Lizis Sendromu (Onkolojik Ve Metabolik Aciller); Tanı Tedavi Ve 
İzlemini bilir
Hemolitik Uremik Sendrom; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir
Vaskulitler; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir
Renal Transplantasyon Sonrası Açil Sorunlar; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir

Kontras Madde Nefropatisi ,İntoksikasyonlar; Tanı Tedavi Ve İzlemini bilir

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
Yoğun Bakım Unitelerinde Renal Hastalıkların Tanısı İçin Gerekli 
Donanımlar Bilinmesi Ve Kulanılması
yoğun bakım nefrolojik sorunarı olan hastanın taı ve ayırıcı tanısı için 
gerekli laboratuvar çalışmalarını sıralayabilmeli ve yorumlaya bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
yoğun bakım nefrolojik sorunları olan çocuğun medikal tedavisini 
yönetimini bilmeli
Akut Renal Hasarlanması olan Kritik Çocuk hastalarda Farmakoterapi
Yoğun Bakım Unitelerinde Renal Replasman akut periton ve hemo dializ 
endikasyonları bilmeli
Yoğun Bakım Unitelerinde Renal Hastalıkların Tedavisi İçin Gerekli 
Donanımlar Bilinmesi Ve Kulanılması

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR
yoğun bakım nefrolojik sorunları olan hastanın cerahi grişim 
endikasyonlarını bilir
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

yoğun bakım nefrolojik problemli hastanın 
komplikasyonlarını belirler

yoğun bakım nefrolojik problemli hastanın komplikasyonlarını ve 
tedavisini bilir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR yoğun bakım nefrolojik sorunların etiyolojisini belirler etiyolojiye yönelik alınması gereken önlemleri bilir

Progresyonu önlemeye yönelik yapılması gereken tedbirleri bilir
Böbrek Fonksiyon Bozukluğu olan yoğun Bakım hastaların Beslenmesi
Böbrek fonksyon derecesi ile ilgili kulanılacak ilaç doz düzenlemesini bilir

ÜRİNER SİSTEM TAŞ 
HASTALIĞININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Üriner sistem taş hastalığının epidemiyolojisini bilir

etiyolojisini ve kilinik bulgularını bilir
FM YAPAR bulgularını tanımlar ayırıcı tanısını yapabilmeli

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
uriner taş etiyolojik ve tanıya yönelik laboratuar çalışmalarını 
planlayabilmeli ve bulgularını yorumlaya bilmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Üriner sistem Taş hastalığın Medikal Tedavisini bilmeli
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Üriner sistem Taş hastalığın cerahi endikasyonlarını bilmeli

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR komplikasyonlarını ilgili birimlerle kordine eder komplikasyonlarını bilir
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR koruyucu tedavi yapar koryucu tedavileri bilir

ASİSTAN VE/VEYA 
ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE 
KATILMAK

Hasta Hazırlamada, Hasta Başı 
Uygulamalarda Ve Vizitlerde

Pediatrik Nefroloji pratiğinde hastaya uygun yaklaşımı 
yapabilmeleri konusunda yardımcı olmalı

Tanı Ve Tedavi ile ilgili Legal ve Etik uygulamaları bilmeli ve uygulaması 
ile eğitimlerine katkıda Bulunmalı
Mahremiyet sınırlarını bilmeli ve korumalı Bu konuda diğer 
meslaktaşlarına Örnek olmalı

Alanı ile ilgili beceri kazandığı pratik uygulamalar 
konusunda Eğitimlerine Katkıda Bulunmalı

Alanı ile ilgili pratik uygulamalarda güncel olmalı ve günceliğini korumak 
için başvurması gereken kaynakları bilmeli ve Bunları Paylaşmalı

Kiliniğin yönetiminde aktif görev 
almalı ve diğer meslaktaşların 
katılımını cesartlendirmeli ve 
desteklemeli

İlgi alanına uygun klinik ve araştırma gruplarını 
belirleyebilmeli, katılmalı diğer meslaktaşların 
katılımını cesartlendirmeli ve desteklemeli

İyi bir uygulama pratiği için uygun görev dağılımın yapılabilmesi ve bu 
becerisini paylaşması

ABY TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtilerin özelliklerini ayırt atmeli

Belirtileri açıklamalı
Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir
Klinik özelliklerini bilir
Etyolojik sınıflandırmayı bilir
ABY ni tanımlamayı bilir

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt etmeli
ABY de klinik değerlendirmeyi bilir
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR ABY de Lab. parametreleri değerlendirmeyi bilir
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Diyaliz uygulamasını bilir

Nedenlerine göre medikal tedaviyi bilir
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Ne zaman cerrahi danışım gerektiğini bilir

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Akut komplikasyonları bilir Uzun dönem komplikasyonlarını bilir

Bu komplikasyonların tedavisini bilir
Akut komplikasyonları bilir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Tıbbi ve Cerrahi koruyucu tedavi işeme eğitimini bilir

Koruyucu antibiyotik tedavisini bilir
sıvı ve elektrolit dengesini bilir

KBY TANI TEDAVİ VE 
İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırt etmeli
Yaş gruplarına göre olası nedenleri bilir
Etyolojik sınıflandırmayı bilir
KBY yi tanımlamayı bilir

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırt etmeli
Klinik özelliklerini bilir

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Lab. sonuçlarını yorumlamayı bilir
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Diyaliz uygulamalarını bilir

KBY sürecinde medikal tedaviyi bilir
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi danışım durumlarını bilir

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Akut komplikasyonları bilir Akut komplikasyonları bilir

Uzun dönem komplikasyonları bilir
Bu komplikasyonların tedavisini bilir

KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR Tıbbi ve Cerrahi Koruyucu tedavi Nefropati nedenlerini bilmeli

Sıvı ve elektrolit dengesini bilmeli
Sünnet endikasyonlarını bilmeli
İşeme eğitimini bilmeli
Koruyucu antibiyotik tedavisini bilmeli

SERVİS HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK SİLİNECEK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

HD HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK SİLİNECEK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

PD HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK SİLİNECEK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

BÖBREĞİN KİSTİK 
HASTALIKLARININ TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

Belirtilerin özelliklerini ayırtetmeli
Ekstrarenal bulguları tanımlamalı

FM YAPAR Bulguları açıklamalı
Bulguların özelliklerini ayırtetmeli
Klinik bulguları tanımlamalı

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
Kistik böbrek hastalıklarında tanısal amaçlı kullanılan yöntemleri ve 
bulgularını tanımlamalı
Kistik böbrek hastalıklarındaki laboratuar bulgularını tanımlamalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
Kronik böbrek yetersizliği geliştiğinde spesifik farmakolojik tedaviyi ve 
diyaliz tedavisini planlamalı
Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesini sağlayacak şekilde tedavi 
düzenlemesini bilmeli
Kistik böbrek hastalıklarında tedaviyi yönetmeli
Hipertansiyon tedavisini bilmeli
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Cerrahi girişim gerektirebilecek sorunları belirlemeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Komplikasyonların tedavisini tanımlar Komplikasyonların tedavisini planlamalı
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

YENİDOĞANDA 
NEFROLOJİK 
SORUNLARIN TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Belirtileri açıklamalı

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

MALZEME TEMİNİNİ 
SAĞLAMAK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

TEMEL TIBBİ İSTATİSTİK 
UYGULAMALARINI 
YAPMAK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

GÜNCEL BİLİMSEL 
YAYINLARI İZLEMEK TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR

CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

MEMBRANÖZ 
NEFROPATİ TANI TEDAVİ 
VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Semptomlarını açıklamalı

Semptomların özelliklerini bilmeli
FM YAPAR Bulguların özelliklerini ayırt etmeli

Bulgularını açıklamalı
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Kan biyokimyası sonuçlarını değerlendirmeli

Böbrek biyopsi endikasyonuı koymalı
Tam idrar incelemesi sonuçlarını değerlendirmeli

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Biyopsi sonuçlarına göre medikal tedaviyi planlamalı
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR Komplikasyonları Yönetir Tedaviye ait komplikasyonları bilmeli

Hastalığa ait komplikasyonları bilmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR Hepatit B aşılaması planlamalı ve yönlendirmeli

Hepatit B ilişkili hastalıkları bilmeli
KRESENTİK 
GLOMERÜLONEFRİT 
TANI TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Semptomların özelliklerini bilmeli

Semptomlarını açıklamalı
FM YAPAR Bulgularını açıklamalı

Bulguların özelliklerini ayırt etmeli
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Beta hemolitik streptokok ilişkili laboratuvar tetkiklerini bilmeli

Tam idrar incelemesi sonuçlarını değerlendirmeli
Kan biyokimyası sonuçlarını değerlendirmeli
Böbrek biyopsi endikasyonuı koymalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Böbrek fonksiyon testleri sonuçlarına göre diyaliz tedavisini planlamalı
Biyopsi sonuçlarına göre medikal tedaviyi planlamalı
Klinik ve böbrek biyopsi sonuçlarına göre uzun süreli tedaviyi planlamalı

UZUN SÜRELİ TEDAVİ ve İZLEMİ PLANLAR
Klinik ve böbrek biyopsi bulguları ve medikal tedaviye yanıta göre uzun 
süreli tedavi ve izlemi planlamalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR Hastalığa ait komplikasyonları bilmeli ve yönetmeli

Diyaliz tedavisine ait komplikasyonları bilmeli ve yönetmeli
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Medikal tedaviye ait komplikasyonları bilmeli ve yönetmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR Beta hemolitik streptokok eradikasyonunu bilmeli

ÖDEMİN AYIRICI TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Semptomları açıklamalı

Semptomların özelliklerini bilmeli
FM YAPAR Ödeme ait bulguları bilmeli

Bulguların özelliklerini değerlendirmeli
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR Tam idrar incelemesi sonuçlarını değerlendirmeli

Kan biyokimyası sonuçlarını değerlendirmeli
Böbrek biyopsi endikasyonuı koymalı

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Klinik ve laboratuar bulgularına göre tedaviyi planlamalı
Biyopsi sonuçlarına göre medikal tedaviyi planlamalı

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR Ödem ait komplikasyonları bilmeli ve yönetmeli

Medikal tedaviye ait komplikasyonları bilmeli ve yönetmeli
HİPERTANSİYON TANI 
TEDAVİ VE İZLEMİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR Semptomlarını açıklamalı

Semptomların özelliklerini bilmeli
Farklı yaşlardaki çocuklarda klinik belirtileri tanımlamalı

FM YAPAR Hipertansif retinopatiyi değerlendirmeli
Kan basıncı ölçmeyi bilmeli

Tansiyon aleti ile kan basıncını ölçme tekniklerini açıklamalı ve uygulamalı
Tansiyon aletiyle kan basıncı ölçümündeki sınırlılıkları bilmeli
Hipertansiyon düzeyini tanımlamalı
Hipertansif aciliyet tanısı koymalı
Acil hipertansiyon tanısı koymalı
Yaşam içinde 24 saatlik KB (ambulatuvar KB) ölçmeyi bilmeli
Yaşam içinde 24 saatlik KB (ambulatuvar KB) kan basıncı ölçme tekniğini 
açıklamalı ve uygulamalı
Yaşam içinde 24 saatlik KB (ambulatuvar KB) ölçüm sonucunu 
değerlendirmeli ve yorumlamalı

LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR EKO sonuçlarını yorumlamalı
EKG çekmeli, değerlendirmeli
Teleradyografiyi değerlendirmeli
Tam idrar tetkiki sonuçlarını değerlendirmeli
Kan gazı sonuçlarını değerlendirmeli
Kan biyokimyası sonuçlarını değerlendirmeli
Nükleer Tıp inceleme sonuçlarını değerlendirmeli
Renal ultrasonografi ve anjiografi sonuçlarını değerlendirmeli
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Hormon tetkik sonuçlarını değerlendirmeli
TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR Medikal tedavi yöntemlerini bilmeli ve uygulamalı

İlaç dışı tedavi yöntemlerini bilmeli
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR Girişimsel tedavi endikasyonlarını bilmeli

Cerrahi tedavi endikasyonlarını bilmeli
KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR Antihipertansif tedavinin yan etkilerini bilmeli
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR Tuz tüketimini azaltmak için toplumu bilinçlendirmeli
TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR
TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR
TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR
LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBI TEDAVİ ENDİKASYONLARINI YÖNETİR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI YÖNETİR

KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
KORUYUCU TEDAVİYİ 
PLANLAR

İletişim
KONSÜLTASYON 
HİZMETİ Konsültasyonu yönetir

İzlediği hasta ile ilgili zorluk çektiği, yardıma ihtiyacı 
olduğunu düşündüğü durumları tanımlar ve bir başka 
meslekdaşından yardım almayı talep eder
Kronik hastaların izleminde psikiyatri konsültasyonu 
yönetir

Kronik hastalarda çocuk psikiyatrisinden ya da varsa liyezon 
psikiyatrisinden hastanın durumu, tedavisi ile ilgili istekte bulunur.

75/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Nefrolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:65/72

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gelen önerileri değerlendirir, yorumlar ve uygular
konsülte edilen hastanın bilgilerini açık ve net olarak 
yazar Hastanın kimliğini yazar

Hastane protokol numarasını belirtir
Yatan ya da ayaktan hasta olup olmadığı belirtir
Hasta yatıyorsa nerede yattığını yazar
Ön ya da kesin tanısını yazar.
Hastanın mecut durumunu belirtir
Konsültasyonu yapılacağı yeri belirtir
Konsültasyonun neden istendiğini açıklar
Konsültasyonun acil ya da rutin olduğunu yazar
Tarihi, acil durumlarda ise tarih ve saati net olarak yazar
Konsültasyon konsey şeklinde planlanmış ise, katılacak olan diğer 
hekimlerin kimler olduğunu belirler
Konsültan hekim hastayı değerlendirir, sonucu konsültasyon isteyen 
hekime bildirir.
Son kararı hemen her zaman konsültayonu isteyen hekim ya da kıdemlisi 
verir

BÖBREK 
HASTALIKLARINDA 
PSİKO-SOSYAL 
SORUNLARIN 
TANINMASI VE ÇÖZÜMÜ

Böbrek hastalıklarında psiko-sosyal 
sorunları tanır ve yönetir

Kronik hastalıkların psikolojik sorunların gelişmesinde 
çok önemli bir risk faktörü olduğunu bilir ve anlar
Kronik hastalık karşısında çocuklarda çeşitli savunma 
mekanizmaları (yadsıma, gerileme, ve karşı tepki 
geliştirme gibi) geliştiğini bilir ve anlar
Kronik böbrek hastalıklarının çocuğun bilişsel ve 
duygusal gelişimi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını bilir 
ve anlar yalnızlık, üzüntü

depresyon
kaygı ve gelecek korkusu
çaresizlik, öfke ve ölüm korkusu

Çocuklar ve ergenler hastaneye yatış sırasında farklı 
tepkiler gösterebilirler. Bunları tanımlar ve açıklar
Çocukların oyun ya da resim yapma gibi yansıtmalı 
teknikler kullanılarak, çocuğun kaygıları ile başa 
çıkmasına yardımcı olur
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HASTA VE 
YAKINLARIYLA DOĞRU 
VE ETKİN İLETİŞİM 
KURMA

Hasta ve yakınları ile etkin iletişimi 
yönetir

Hasta ve/veya ebeveyni ile etkin iletişimi tanımlar ve 
uygular
İletişim duygu, düşünce ve her türlü bilginin bir 
başkasına aktarılmasıdır.

İletişimi olumsuz etkileyen faktörleri tanımlar ve açıklar gürültü
hasta ya da yakınıyla konuşmaya uygun olmayan ortam
ayak üstü, mesafeli ve acele edilen ortam
uyaranların fazla olduğu ortam

Etkili bir iletişim kurmak için koşulları sağlar ve 
uygular Uygun bir dil ile iletişim sağlar

açık ve doğru mesaj iletir
beden diline dikkat eder
Empati kurabilmelidir
Hasta bireyi tanır ve anlar
etkin bir iletişim, tedavinin amacına ulaşmasını sağlar
Hasta ya da yakını ile konuşmak için zaman ayırır ve uygular

MESLEKTAŞLARI İLE 
DOĞRU VE ETKİN 
İLETİŞİM KURMAK

Meslekdaşları ile doğru ve etkin 
iletişimi sağlar

Hasta ile ilişkili konularda etik kurallara göre iletişimi 
yönetir
kendi meslektaşları ve insan sağlığı ile uğraşan öteki 
meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurar
meslektaşlarına veya tedavi ekibinin bir başka üyesine 
karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz
konsültasyon isteminde hasta ve tanıyı destekleyici 
bilgileri verir
konsültan hekim değerlendirmelerini istek yapana 
verileri net olarak ifade eder ve açıklar

TIBBI 
UYGULAMALARDA ETİK 
DEĞERLERİ 
UYGULAMAK

TIBBİ ETİK SORUNLARI 
YÖNETİR Tıbbi uygulamalarda etik değerleri uygular

Kronik böbrek hastalığı olan çocukların psikososyal, davranışsal ve eğitim 
ile ilgili sorunlarını tanımlamalı
Hasta ve ailesinin kültürel ve dini inançlarına göre etik konuları açıklamalı
Genetik böbrek hastalıklarında etik konuları tanımlamalı
Antenatal tesbit edilen idrar yolu hastalıklarında etik konuları tanımlamalı
Antenatal tesbit edilen genetik böbrek hastalıklarında etik konuları 
tanımlamalı
Kronik böbrek hastasına yaşa bağımlı olarak kendi sağlık durumu hakkında 
karar verebilme özelliklerini tanımlamalı
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Diyalize başlama ve sonlandırmada etik konuları tanımlamalı
Canlı vericiden böbrek nakli ile ilgili etik konuları açıklamalı
Kadavradan böbrek nakli ile ilgili etik konuları açıklamalı
Çocuklardan böbrek nakli ile ilgili etik konuları tanımlamalı

EKİP ÇALIŞMASINI 
YÜRÜTEBİLMEK
SERVİS HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK

İdari
EKİP ÇALIŞMASINI 
YÜRÜTEBİLMEK Ekip çalışmasını yürütür

Ekip çalışanlarıyla (doktor, hemşire, diyetisyen, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, teknisyen, personel) 
sürekli bir iletişim içinde çalışır Etkin bir iletişim için koşulları sağlar ve iletişimi yönetir

Ekip toplantıları yaparak sorunları saptar
Ekip toplantılarında olumlu geri bildirimlerde bulunur
Ekip toplantılarında ekip çalışanlarının sorunlarını dile getirmelerini sağlar 
ve çözüm üretir
Ekip çalışanlarının birbirlerine güvenmelerini sağlar

Hasta merkezli toplantılar düzenler
Hasta açısından ekibin eksikliklerin ve bunlara yönelik çözümlerin 
tartışılmasını sağlar
Hasta açısından ekibin yenilikleri uygulaması ve gelişimi düzenli 
aralıklarla değerlendirilmesini sağlar

Ekip çalışanlarına karşı küçük düşürücü davranışlarda 
bulunamaz

İletişimi olumsuz etkileyen faktörleri tanımlar ve açıklar
SERVİS HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK Servisde ekip çalışmasını yürütür

Ekip çalışanları ile iletişim kurar
Ekip çalışanlarının sorunlarına 
çözüm getirir
Hasta hizmetlerinin aksamaması 
için gerekli tedbirleri alır

POLİKLİNİK 
HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK Poliklinikte ekip çalışması yürütür

Ekip çalışanları ile iletişim kurar
Ekip çalışanlarının sorunlarına 
çözüm getirir

HEMODİALİZ 
HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK

Hemodiyaliz ünitesinde ekip 
çalışmasını yürütür
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Ekip çalışanları ile iletişim kurar
Ekip çalışanlarının sorunlarına 
çözüm getirir

PERİTON DİALİZ 
HİZMETLERİNİ 
YÖNETMEK

Periton diyaliz ünitesinde ekip 
çalışması yürütür
Ekip çalışanları ile iletişim kurar
Ekip çalışanlarının sorunlarına 
çözüm getirir

MALZEME TEMİNİNİ 
SAĞLAMAK

Servis, poliklinik ve diyaliz 
ünitelerinde kullanılan malzemeleri 
bilir
Bu malzemelerin taknik 
şartnamelerini hazırlayabilir
Malzeme temini için talep formu 
doldurmayı bilir
İhale aşamasında komisyonlarda 
görev yapmayı bilir
Stok durumunu izleyerek hizmetin 
akasmaması için gerekli tedbirleri 
alır

Akademik

TEMEL TIBBİ İSTATİSTİK 
UYGULAMALARINI 
YAPMAK

Tıbbi istatistikte temel kavramlarını 
ve istatistik analizin amaçlarını 
açıklar

DEĞİŞKEN kavramının anlamını ve değişken türlerini 
bilir Değişken tanımını açıklar

Değişkenlerin ölçüm türlerini (Kategorik ve sayısal) açıklar

Verilerin DAĞILIMINI değerlendirir
Normal dağılım tanımını bilir, verilerin normal dağılıma uyup uymadığını 
belirleyebilir
Normal dağılıma uyan ve uymayan verilerin farklı testlerle analiz edildiğini 
bilir

Tanımlayıcı istatistikleri açıklar Sayısal veriler için tanımlayıcı istatistikleri bilir
Aritmatik ortalama, ortanca, mod, geometrik ortalama kavramlarını 
açıklayabilir
Ne zaman ortalama, ne zaman ortanca kullanacağını belirleyebilir
Yayılım ölçütlerini (değer aralığı, standart sapma, varyans, persentil) 
tanımlar
Verilerin yayılımını özetleyebilir
Değişkenlik katsayısını değerlendirir
Ne zaman hangi yayılım ölçütünün kullanılacağını açıklayabilir
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Oranların karşılaştırılmasını açıklar Bağımlı ve bağımsız grupları tanımlar
Bağımlı grupların karşılaştırılmasında Mc Nemar ve Cochran Q testlerinin 
kullanıldığını bilir
Bağımsız grupların karşılaştırılmasında Ki kare ve Fisher testinin 
kullanıldığını bilir

Ortalamaların karşılaştırılmasını 
açıklar

Parametrik ve nonparametrik testleri tanımlar, hangi 
koşullarda hangisinin tercih edileceğini belirler,
Bağımsız ortalamayı tanımlar Bağımsız ortalamanın anlamını açıklar

Verilerin dağılımına göre hangi testlerin kullanıldığını açıklar (parametrik-
nonparametrik)
Normal dağılıma uyan bağımsız ortalamaların karşılaştırılmasında student t 
testinin kullanıldığını açıklar
Normal dağılıma uymayan bağımsız ortalamaların karşılaştırılmasında 
nonparametrik Mann-Whitney U testinin kullanıldığını açıklar
P değerini ve p değerine göre sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını yorumlar

Bağımlı ortalamayı tanımlar Bağımlı ortalamanın anlamını açıklar
Normal dağılıma uyan bağımlı ortalamaların karşılaştırılmasında student t 
testinin kullanıldığını açıklar
Normal dağılıma uymayan bağımlı ortalamaların karşılaştırılmasında 
nonparametrik Wilcoxon testinin kullanıldığını açıklar
P değerini ve p değerine göre sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını yorumlar

İkiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında 
Anova testinin yapıldığını bilir
Varyans analizini tanımlar Varyans analizinin anlamını açıklar

Varyans analizi (ANOVA) modellerini ve hangi grupta hangi modelin 
kullanılacağını açıklar
P değerini ve p değerine göre sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını yorumlar

Bağıntı Analizini (korelasyon) 
açıklar

Bağıntı analizinin hangi durumlarda yapıldığını 
açıklayabilir Bağıntı analizinde kullanılan testleri sayabilir
Bağınti analizinin sonuçlarını yorumlar Bağıntı olup olmadığını açıklayabilir

Negatif ve pozitif bağıntıyı açıklayabilir
Bağıntı katsayısını ve bağıntı derecesini değerlendirir

Temel istatistik bilgilerini 
kullanarak uygun istatistik analiz 
yöntemlerine karar verir
İstatistiksel analizleri, sık kullanılan 
bilgisayar programlarını (SPSS 
gibi) kullanarak yapabilir
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GÜNCEL BİLİMSEL 
YAYINLARI İZLEMEK

OLGU SUNMAK

Öğretici olguları ve ender görülen 
vakaları sunmak üzere planlama 
yapar

Olguyla ilgili gerekli biyokimyasal, radyolojik ve 
patolojik tetkikleri tamamlar
Konuyla ilgili bilimsel yayınları toplar

Bilim dalıyla ilgili izlediği olguları 
diğer bilim dalları ile konsülte 
ederek değerlendirir, olgunun 
multidisipliner ele alınmasını sağlar
Olguları sistematik olarak kayıt 
altına alınmasında görev alır Olguları hastalıklarına göre tasnif eder

Olguları tarih sırasına göre tasnif eder
Olguları önem sırasına göre tasnif eder

Olguları yazılı hale getirir, gerekli 
izinleri alır

Olguların bilgisayar ortamında yazılmasını ve 
yedeklenmesini sağlar
Aile onayı gereken olgularda gerekli izinleri alır

Olguları power point vb. sunum 
teknikleriyle görselleştirir Olayı sunum teknikleriyle sunum haline getirir

Olgunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
olguyla ilgili başka kaynaklardan yararlanır

Sunum haline getirilen olguların 
sunulacağını ilgili kişilere duyurur Duyuruyu sözlü olarak iletir

Duyuruyu yazılı olarak iletir
Olgu ile ilgili deneyimli kişileri toplantıya davet eder

Olgu sunumuyla ilgili uygun gün 
ve saati tespit eder

Toplantı mekanını önceden tespit edip mekanın hazır 
olmasını sağlar
Sunum araçlarını kontrol eder
Olgu sunumu sırasında gerekecek ek malzemeleri tespit 
ve temin eder

Tespit edilen gün ve saati ilgili 
kişilere duyurur
Sunum günü hazır bulunur
Olguyu görsel ve işitsel araçlar 
yardımıyla ilgili kişilere sunar

Sunumu anlaşılır olması açısından zaman ve hız 
kontrolünü önceden yapar
Soru ve cevap evresi için yeterli zamanı ayırır

Takibi kolaylaştırmak amacıyla 
olgu ve sunuyla ilgili yazılı ek 
bilgileri ilgili kişilere dağıtır
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Sunum sonrası sunum içeriğini 
tutanak halinde ilgililere gönderir Yazılı bilgileri yazılı not olarak elden dağıtır

Yazılı bilgileri e posta yoluyla gönderir

SEMİNER VERMEK
Semineri verilecek konuyu tespit 
eder İlgili yazını tarar (ön tarama)

İlgili konferanslara katılır
Yazındaki eksikleri ve seminer konusu oluşturabilecek 
konuları tespit eder
Konuyu düşünsel bağlamda oluşturur

Konuyla ilgili ön bilgileri toplar Konuyla ilgili yetkili kişilerle konuşur
Konuyla ilgili ayrıntılı bir yazın taramasında bulunur 
(ana tarama)

Yapacağı seminerle ilgili bir taslak 
oluşturur Seminerin formatı ve süresini tespit eder

Seminer sonrası öğrenim çıktısını tanımlar
Vereceği seminerde kullanacağı 
yöntemi belirler
Seminerle ilgili tarih ve yeri tespit 
eder

Benzer ve farklı konulardaki seminerlerin yer ve 
zamanlarını araştırır
Mevcut programı göz önünde bulundurarak yer ve 
zaman planlaması yapar

Yer ve tarihi ilgili kişilere duyurur Seminerle ilgili olası kişilerin listesini oluşturur
İlgili kişilerle ön görüşme yaparak uygun yer ve zamanı 
tespit eder

Seminer günü mekanın alt yapısını 
kontrol eder Mekanın elektrik alt yapısını kontrol eder

Mekanın Internet yapısını kontrol eder (gerekiyorsa)
Sunum aygıtlarını (bilgisayar, projektör ve USB) kontrol 
eder.

Semineri verir Seminerle ilgili zamanlamaya dikkat eder
Sunum sonrası soru/cevap bölümü için yeterli zamanı 
ayırır

Seminerle ilgili tutanak ve notları 
katılımcılara dağıtır

ASİSTAN VE/VEYA 
ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE 
KATILMAK
KLİNİK VE/VEYA 
DENEYSEL 
ARAŞTIRMALAR 
YAPMAK Hipotez kurar
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Yöntem belirler
Araştırmayı planlar
Uygular
Raporlar
Araştırma etiğine uyar
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	cocuk_nefrolojisi_genel
	cocuk_nefrolojisi_muf



