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 1.  GİRİŞ 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (EHKM) ülkemizde kurulmuş ilk uzmanlık alanlarındandır.  EHKM uzmanlık alanı 1928 yılında 

Bakteriyoloji, 1947 yılında Bakteriyoloji ve İntani Hastalıklar ve nihayet 1983 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adını almıştır. 

Tarihsel süreç incelediğinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde emraz-ı intaniye adı ile kliniklerin olduğu, bu alanda kitaplar (emraz-ı intaniye ve 

tufeyliye) yazıldığı görülmektedir. Ülkemizde Dr. Şerif Kural’ın (1879-1945) Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı 

Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Muallimi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekalet-i Müsteşarı olarak görev yaptığı bilinmektedir (1917). İlk özel 

hekimlik uygulaması da (Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Müessesesi) Dr. Reşit Rıza Kor (1877-1941) tarafından gerçekleştirilmiştir (1908). 

Emraz-ı intaniye ve bakteriyoloji olarak bir asır önce başlayan süreç zaman içerisinde bugünkü anlamda EHKM uzmanlık alanına dönüşmüştür. 

Bu süreçte ülkemizde enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede büyük emekleri geçmiş ve bizleri yetiştirmiş hocalarımızın tamamını minnetle ve 

hayırla yad ederiz. 

Enfeksiyon hastalıklarının yönetimi diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında temelde büyük bir fark gösterir. Bir enfeksiyon hastalığı diğer 

hastalıklarda olmayan bir değişken içerir. Hasta ve hastalıkla birlikte sözü edilen bu üçüncü değişken “mikroorganizmadır”. Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, hasta ve hastalığın yanı sıra üçüncü değişken olarak mikroorganizmanın da yer aldığı bir problemi 

yönetmekle yükümlüdür. Bu özellikli durum doğal olarak enfeksiyon hastalıkları kliniği ve mikrobiyoloji laboratuvarının birlikte ve hatta iç içe 

çalışmalarını zorunlu kılar. 

Yeterli bir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı bir enfeksiyon hastalıkları kliniğini ve bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını tek 

başına yönetebilecek donanıma sahip olmalıdır. 
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2.DAYANAK 

a)  Müfredatın Amacı 

Bu müfredatın amacı bir enfeksiyon hastalıkları kliniğini ve bir klinik mikrobiyoloji laboratuarını tek başına yönetebilecek donanıma 

sahip EHKM uzmanları yetişmesine katkı sağlamaktır. 

b)  Müfredat Hazırlık Süreci 

Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen Tıpta Uzmanlık Kurulu'na tabii olarak oluşturulmuş olan EHKM Müfredat Komisyonu müfredat 

çalışmalarına 2010 yılı Ocak ayında Müfredat Kurulu'nun birinci toplantısında başlamıştır. Daha sonra komisyon tarafından yapılan 

çalışmalar ile oluşturulan çekirdek müfredat,  23-24 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel 

Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda gözden 

geçirilmiş ve taslak rapor hazırlanmıştır. Süreç dinamik olarak ele alınacak ve uzmanlık öğretimi sistematiği sürekli güncellenecektir. 

c)  Asistanlık Süreci 

 i.  Müfredat Haritası 

Müfredat çıktıya (EHKM alanındaki temel bilgilere sahip, laboratuar ve klinik girişim becerilerini kazanmış, etkin iletişim kurabilen, 

bilgiye erişim ve sunum becerilerini kazanmış, etik kuralları benimsemiş EHKM uzmanı ) dayalı bir anlayışla oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  
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 ii.  Asistanlık Süresi 

Asistanlık süresi beş yıldır. Bu sürenin 12 ayı İç Hastalıkları, iki ayı Göğüs Hastalıkları ve bir ayı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

rotasyonları ile tamamlanacaktır. İç Hastalıkları rotasyonu ikinci yılda yapılacak, diğer rotasyonlar ise üçüncü yılda 

tamamlanacaktır. 

d)  Kariyer Olasılıkları 

 i.  Yan Dalları 

26 Nisan 2011 SALI günü Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 1219 sayılı Kanuna yapılan ek ile i) Epidemioloji, ii) Temel 

İmmünoloji ve iii) Yoğun Bakım Yan Dalları EHKM ile ilişkilendirilmiştir. EHKM uzmanları bu alanlarda yan dal yapabileceklerdir. 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

Ekli 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

Pratik uygulamada yaygın olarak yapılmayan uygulamalar bu kapsamda ele alınabilir. Bu uygulamaların yapıldığı eğitim kurumlarında çekirdek 

müfredata ek yapılarak genişletilmiş müfredat kullanılabilir.  İsteyen asistanlar bu merkezlere rotasyona giderek , özel uygulamalar ile ilgili 

eğitim alabilirler. 

 

5.ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

Asistan eğitimi; klinik, poliklinik ve konsültasyonlar sırasında öğretim üyesi ile yapılan pratik eğitimler dışında,  seminer, olgu sunumu, makale 

saati, interaktif oturum gibi uygulamalarla sürdürülür. Asistanlar ayrıca kongre, kurs ve diğer eğitim programlarına katılırlar. Ayrıca 

asistanların eğitim kurumunda yapılan araştırmalara katılması sağlanır. 
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6.STANDARTLAR 

a)  Eğitici Özellikleri 

Eğitim Hastanelerinde Şef ve Şef Yardımcısı, Üniversitelerde ise Profesör ve Doçent akademik unvanına sahip olan eğiticiler 

b)  Fiziki Özellikler 

c)  Porföy 

 

7.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a)  Ölçme Araçları 

 i.  Sınavlar 

 ii.  Karne 

b)  Değerlendirme Ölçütleri 

 

8.ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a)  Asistan Geri bildirimleri 

b)  Eğitimin Standardizasyonu 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/8 9/16



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  Klinik	  Mikrobiyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/7

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Enfeksiyon hastalıkları ve hastaları ile ilgili 
görevler eş-koordinatör

Enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı tanısını 
yapar, tanı koyar, tedaviyi yönetir hepatiti tanır ve yönetir kronik hepatitleri yönetir kronik hepatiti yönetmek

akut hepatitleri yönetir akut hepatitleri yönetmek
Solunum yolu enfeksiyonlarını tanır ve 
yönetir

Viral solunum yolu enfeksiyonlarını ayırt 
eder Soğuk algınlığını açıklamak

Gribi açıklamak
Trakeo-bronşiti açıklamak
EBV açıklamak
CMV açıklamak
Adenovirüsü açıklamak
Akut retroviral sendromu açıklamak

GAS tonsillo-farenjitini tanır GAS tonsillofarenjitini açıklamak
Difteri tonsillo farenhitini tanır Difteri hastalığını açıklamak
Pnömoniyi tanır Pnömonileri açıklamak

KOAH akut alevlenmesini açıklamak
Genitoüriner sistem enfeksiyonlarını tanır ve 
yönetir Sistit ayırıcı tanısını yapar ve yönetir basit sistiti açıklamak

komplike sistiti açıklamak
prostatiti açıklamak
üretriti açıklamak
vaginiti açıklamak
cinsel yolla bulaşan hastalıkları açıklamak

Pyelonefrit ayırıcı tanısı yapar ve yönetir Sepsisi açıklamak
Intraabdominal enfeksiyonları açıklamak

Sepsisi tanır ve yönetir
SIRS'a sebep olabilen sebeplerin ayırıcı 
tanısını yapar Enfeksiyon dışı SIRS nedenlerini sınıflamak
Sepsise neden olabilecek enfeksiyon 
odaklarını değerlendirir

Sepsise neden olabilen etken ve odakları 
tanımlamak

Kardiyovasküler sistem enfeksiyonlarını 
tanır ve yönetir

damariçi kateter enfeksiyonlarını tanır ve 
tedavi eder bakteremi ve sepsisi tanımlamak

Kateter enfeksiyonlarını değerlendirmek
Endokarditi tanır ve yönetir Endokardit tanı kriterlerini tanımlar

Prostatik kapak enfeksiyonlarını 
değerlendirmek
myokardit, perikardit ve mediastiniti açıklar

Santral sinir sistemi enfeksiyonlarını tanır ve 
yönetir

Menenjit, ensefalit ve meningoencephalit 
ayırıcı tanısı yapar Akut menejitleri değerlendirmek

Kronik menejitleri değerlendirmek
Viral ensefalitleri değerlendirmek
Şant enfeksiyonlarını değerlendirmek
ensefalit, beyin apselerini açıklamak

deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarını tanır 
ve yönetir selüliti yönetir selüliti açıklar

Nekrotizan deri yumuşak doku 
enfeksiyonlarınını yönetir

nekrotizan fasiit ve myonekrozu 
değerlendirmek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
lenfadenit ve lenfanjiti tanır ve yönetir lenfadenit ve lenfanjiti açıklamak

Diyabetik ayağı yönetir
Selülit, derindoku enfeksiyonu ve 
osteomyelitin farklarını saptamak

Bası yaralarını yönetir bası yaralarını derecelendirir
Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarını 
yönetir

Bulantı, kusma ve enflamatuar olmayan 
ishal vakalarını yönetir

su ve besin kaynaklı gastrointestinal 
enfeksiyonları değerlendirmek

Antibiyotik ilişkili ishalleri yönetir antibiyotik ilişkili ishalleri çözümlemek
Enflamatuvar ishal vakalarını yönetir enflamatuar ishal etkenlerini özetlemek

enflamatuar ishallerin farklarını saptamak
enterik ateşi yönetmek
enfeksiyon dışı enflamatuvar hastalıklarının 
farklılıklarını saptamak

Kemik ve eklem enfeksiyonlarını yönetir Septik artriti ve östeomyeliti tanır ve yönetir Artritleri sınıflamak
Osteomyeliti değerlendirmek
Diyabetik ayak vakalarını derecelendirmek
protez enfeksiyonlarını yönetmek

Ateş ve döküntülü hastalıkları yönetir
Petesi-purpura ile seyreden enfeksiyonların 
ayırıcı tanısını yapar hemorajik ateşleri değerlendirmek

enfeksiyoz ve nonenfeksiyoz vaskülitlerin 
farklılıklarını saptamak

Makulo-papuler döküntü ile seyreden 
enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı tansını 
yapar

etyolojilerine göre döküntülü hastalıkları 
sınıflamak

noduler, diffüz eritem ve vezikülobülloz 
lezyonla seyreden enfeksiyonların ayırıcı 
tanısını yapar

noduler, diffüz eritem ve vezikülobülloz 
lezyonla seyreden enfeksiyonları yönetmek

Sebebi bilinmeyen ateş vakalarını yönetir
Sebebi bilinmeyen ateş nedenlerinin ayırıcı 
tanısını yapar sebebi bilinmeyen ateşi çözümlemek

Özellikli konakta görülen enfeksiyonlarını 
tanır HIV enfeksiyonunu tanır

HIV enfeksiyonun bulgu ve belirtilerini 
açıklar
Maruziyet sonrası HIV proflaksisini 
tanımlamak

diğer bağışıklı baslılanmış hastalarda gelişen 
enfeksiyonları tanır

bağışıklığı baskılanmış hastada gelişen 
enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek

eş-koordinatör

Seyahat edecek kişilere danışmanlık yapar
Seyahat öncesi enfeksiyonlara karşı 
korunma için eğitir

Seyahat ile ilişkili enfeksiyonların 
epidemiyolojisi açıklamak

Rutin aşıların güncellenmesini yönetir Rutin aşıların güncellenmesini tanımlamak
seyahat bölgesine uygun korunmayı yönetir Seyahatlerde korunmayı açıklamak

Seyahat bölgesine uygun enfeksiyon 
kemoprofilaksisini uyarlamak
Su ve besinle bulaşan hastalıklara karşı 
korunmayı açıklamak
Kan ile bulaşan hastalıklara karşı korunmayı 
açıklamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı 
korunmayı açıklamak
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda 
korunmayı açıklamak

Seyahatten dönenlerin enfeksiyonlar 
açısından kontrolünü yapar Seyahatinin algoritmasını tanımlamak

Erişkin Bağışıklanma danışmanlığı yapar Aşılar ile bağışıklanmayı yönetir Aşılar ile bağışıklanmayı gerektiğinde yapar Aşılarla bağışıklama esaslarını açıklamak
erişkin aşılamasını tanımlamak

pasif bağışıklamayı açıklar
İmmunglobulinlerle bağışıklama esaslarını 
açıklamak
pasif bağışıklama ilkelerini tanımlamak
pasif bağışıklama gereken hastalıkları 
sınıflamak

hastane epidemiyolojisi ve enfeksiyonların 
kontrolü ile ilgili görevleri hastanede surveyans yapar Surveyans programını planlar Surveyansı açıklamak

Verileri toplar
veri toplama metodları arasındaki farkları 
tanımlamak

verileri analiz eder analiz metodları arasındaki farkları tanımlar
geri bildirimini yapar geri bildirim için verileri özetlemek

Hastane çalışanlarının enfeksiyondan 
korunması ile ilgili görev yapar

Sağlık personelinin bağışıklanmasını 
düzenler.

sağlık personeli için risk oluşturan aşı ile 
önlenebilir hastalıkları açıklamak

Sağlık personelinin eğitimini düzenler. erişkin eğitim yöntemlerini uyarlamak
iletişim becerilerini tanımlamak
Riskli enfeksiyonlardan korunma önerilerini 
göstermek
riskli durumlarda hastalık gelişimini 
tanımlamak

Hastane enfeksiyonları ile ilgili salgın 
yönetimi yapar

salgın incelemesinin basamaklarını 
tanımlamak

Eğitim yapar erişkin eğitim yöntemlerini uyarlamak
hastane enfeksiyonlarını tanımlamak
hastane enfeksiyonlarının kontrol 
yöntemlerini özetlemek

Enfeksiyon kontrolü için hastane koşullarına 
uygun politika geliştirir kemoproflaksiyi tanımlamak

ampirik antibiyotik kullanım ilkelerini 
tanımlamak

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
uygulamalarını denetler

sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu 
tanımlamak
sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini 
sınıflamak
hastane atıklarının yönetimini tanımlamak

İzolasyon uygulamalarını yapar İzolasyon yöntemlerini tanımlamak
izolasyon önlemlerini sınıflamak

Kemoprofilaksi Akut Romatizmal Ateş kemoproflaksi yapar Akut Romatizmal Ateş tanısınını koyar
Akut Romatizmal Ateş tanısı için uygun 
laboratuvar yöntemlerini yorumlamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akut Romatizmal Ateş tanısı için kriterleri 
tanımlamak

Akut Romatizmal Ateş için uygun 
kemoproflaksi uygular

Akut Romatizmal Ateş için kemoproflaksi 
düzenlemek

Endokardit için kemoproflaksi yapar
Endokardit için uygun kemoproflaksiyi 
planlar

Endokardit için uygun kemoproflaksiyi 
tanımlamak

Endokardit için risk analizi yapar

Dental, solunum 
yolu,gastrointestinal,genitoüriner girişimleri 
için uygun kemoproflaksiyi tanımlamak

Menegokoksik menenjit için KP yapar
Menegokoksik menenjit için risk analizi 
yapar

Menegokoksik menenjit için risk gruplarını 
tanımlamak

Menegokoksik menenjit için uygun KP yi 
planlar

Menengokoksik menenjit KP için 
antibiyotik seçimi ile kullanım doz ve 
süresini düzenlemek

H.influenzae menenjiti için kemoproflaksi 
yapar

H.influenzae menenjiti için risk analizi 
yapar

H.influenzae menenjiti için risk gruplarını 
tanımlamak

H.influenzae menenjiti için uygun 
kemoproflaksiyi planlar

H.influenzae menenjiti için kemoproflaksiyi 
tanımlamak

Splenektomi için kemoproflaksi yapar
Splenektomi kemoproflaksi için uygun 
antibiyotiği seçer

Splenektomi de enfeksiyon etkenlerini 
tanımlamak

Tüberküloz için kemoproflaksi yapar
Tüberküloz kemoproflaksi yapacağı kişileri 
seçer Tüberküloz taramasını tanımlamak

PPD testi yorumlamak
Tüberküloz kemoproflaksisi için 
anitüberküloz ilaç seçer

Tüberküloz kemoproflaksisi için 
anitüberküloz ilaçları değerlendirmek

Sıtma kemoproflaksisi yapar
Sıtma kemoproflaksisi yapacağı kişileri 
seçer Sıtma kemoprofilaksisini tanımlar

Sıtma kemoprofilaksisini planlar
Sıtma kemoproflaksisi için antimalaryal 
ilaçları değerlendirmek

Cerrahi antibiyotik profilaksisi yapar
Cerrahi antibiyotik profilaksisi yapacağı 
kişileri seçer

Cerrahi girişimleri enfeksiyon riskleri 
açısından sınıflamak

Cerrahi antibiyotik profilaksisini planlar cerrahi enfeksiyon etkenlerini tanımlamak

Tekrarlayan Üriner sistem enfeksiyonları 
için kemoproflaksi yapar

Tekrarlayan Üriner sistem enfeksiyonlarında 
antibiyotik profilaksisi yapacağı kişileri 
seçer

Üriner sistem enfeksiyonları için Relaps ve 
Reenfeksiyonu tanımlamak

Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında 
antibiyotik profilaksisini planlar

Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında 
antibiyotik profilaksisini tanımlamak

Tekrarlayan spontan bakteriyel peritonit 
içinkemoproflaksi yapar

Tekrarlayan spontan bakteriyel peritonit 
etkenlerini değerlendirmek

Klinik Mikrobiyoloji hizmetleri ile ilgili 
görevler Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarını yönetir Laboratuvar biyogüvenliğini sağlar Atıkları yönetir Atıkların yönetimi tanımlamak

Çalışma güvenliğini sağlar
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini 
tanımlamak
Biyogüvenlik derecelerini sınıflamak

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar 
Cihazlarını Tanır ve Kullanır

Laboratuvar Cihazlarını Tanımlamak ve 
Kullanmak

13/16



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  Klinik	  Mikrobiyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  5/7

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Cihazların Kullanım Talimatlarını Oluşturur
Cihazların Kullanım Talimatlarını 
Oluşturmak

Cihazların bakım ve kalibrasyonunu sağlar
Cihazların bakım ve kalibrasyonu 
düzenlemek

Alınan Örneğin Mikroskopik İncelemesi 
için preparat hazırlar Taze preparatları hazırlar ve inceler Taze preparatları hazırlamak ve incelemek

Boyasız preparatları hazırlar ve inceler
Boyasız preparatları hazırlamak ve 
incelemek

Boyalı preparatları hazırlar inceler Metilen mavisi hazırlamak ve incelemek
Gram boyası hazırlamak ve incelemek
EZN hazırlamak ve incelemek
Giemsa hazırlamak ve incelemek
Kalın damla hazırlamak ve incelemek

Materyali mikroskobik olarak değerlendirir Dışkı mikroskobisi değerlendirmek
İdrar mikroskobisi değerlendirmek
BOS mikroskobisi değerlendirmek
Genital sıvıları değerlendirmek

Diğer steril vücut sıvılarının değerlendirmek
Kültür yapar Kültür Vasatları tanımlamak

Kan kültür vasatına ekim yapar Kan kültürü almak
Katı ve sıvı besiyerlerine ekim yapar Katı ve sıvı besiyerlerine ekim yapmak
TBC için ekim yapar Mycobacterium kültürünü tanımlamak

GAS için boğaz kültürü yapar
Bacitracin/SXT diskleri ile kültür ekimi 
yapmak

İdrar kültürü için ekim yapar
Kalibre öze ile koloni sayımı için ekim 
yapmak

Mantarlar için kültür yapar Mantar kültürünü tanımlamak

Kültürleri değerlendirir ve izolatları tanımlar Otomatize sistemleri kullanır Otomatize sistemleri tanımak

Klasik tanımlama yöntemlerini kullanır
Katalaz, oksidaz, KOHve koagulaz testleri 
uygulamak
IMVIC, Hareket, CAMP, DNAse testleri 
uygulamak
Optokin, Bacitracin, PYR testi uygulamak

Direnç testleri yapar Disk difüzyon yapar Disk difüzyon yöntemini tanımlamak
Sinerji testlerini tanımlamak

MIC testleri yapar Etest yöntemini tanımlamak
Dilusyon testlerini tanımlamak

Serolojik-immunolojik Yöntemleri Kullanır Lam agglutinasyon testleri yapar Rose-Bengal testini tanımlamak
RPR testini tanımlamak
Monospot testini tanımlamak
Hızlı antijen arama testlerini tanımlamak

Tüp agglutinasyon testleri yapar Wright testini tanımlamak
Gruber-Widal testini tanımlamak

Nefelometrik testler yapar Nefelometrik testleri tanımlamak
IFA testleri yapar IFA testlerinin prensiplerini tanımlamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ELISA testleri yapar ELISA testlerinin prensiplerini tanımlamak

Sonuçları rapor eder Rapor düzenlemek

Personelin görev tanımı ve alanlarını belirler Personel çalışma düzenini ayarlamak
Çalışma ahengini ve disiplini sağlar İletişim ve yönetim becerilerini göstermek
Stok kontrolü yapar ve ihtiyaçları belirler Stok takibi izlemek
Teknik şartname hazırlar Teknik şartname hazırlamak

eş-koordinatör
Enfeksiyon koruma ve kontrolü ile ilgili 
görevler toplum sağlığı ile ilgili görevleri

Toplum sağlığı konularında danışmanlık 
yapar

Toplum sağlığı için önemli bulaşıcı 
hastalıkların bulaş kontrolünü açıklamak

Antimikrobik maddeleri kullanım stratejileri 
ile ilgili görevler antimikrobiyalleri tanımlar antimikrobiyal tedavi presiplerini uygular antimikrobiyali sınıflandırmak

konak özelliğine göre antimikrobiyalleri 
değerlendirmek
Antimikrobiyal direnç özelliklerini 
tanımlamak
Antimikrobiyal proflaksi ilkelerini 
tanımlamak
Kısıtlı antibiyotik kullanım ilkelerini 
özetlemek
kombine antimikrobiyal kullanımını 
tanımlamak
antimikrobiyallerin farmakokinetik ve 
farmakodinamiklerini tanımlamak

Dezenfeksiyon sterilizasyon ilkelerini 
belirler

Dezenfektan maddelerin belirlenmesi 
süreçlerine katılır

Dezenfektanların etki mekanizmaları ve 
kullanım alanlarını tanımlar

Araştırma ve yayın yapma görevleri Salgın analizi yapar Salgını tanımlar Salgın tanımlamak
Vaka-kontrol çalışması organize eder vaka tanımı yapar Vaka tanımı yapmak

literatür tarar literatür değerlendirmek
risk faktörlerini belirler risk faktörlerini belirlemek
kontrol seçme yöntemi belirler kontrol seçme yöntemi belirlemek
veri analizi programında sorgu formu 
hazırlar

veri analizi programında sorgu formu 
hazırlamak

veri toplar veri düzenlemek
Epidemiyolojik veri analizi programı ile veri 
analizi yapar

Eşleşmiş örneklerde istatistik analizi 
yapmak
Eşleşmemiş örneklerde istatistik analizi 
yapmak

Bilim dünyası ile iletişim kurar Kendi tecrübelerini paylaşır vaka sunumu yapar Literatür değerlendirmek
yayın hazırlamak
sunum düzenlemek

Eğitim programlarına katılır Bilimsel toplantılara katılır
Mesleki çalıştaylara katılır

Eğitim ve danışmanlık görevleri Toplum eğitimi yapar Aşılar ile bağışıklanmayı yönetir Aşılar ile bağışıklanmayı gerektiğinde yapar Aşılarla bağışıklama esaslarını açıklamak
erişkin aşılamasını tanımlamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

pasif bağışıklamayı açıklar
İmmunglobulinlerle bağışıklama esaslarını 
açıklamak
pasif bağışıklama ilkelerini tanımlamak
pasif bağışıklama gereken hastalıkları 
sınıflamak

Toplumda enfeksiyon açısından risk 
gruplarını tanımlar Risk gruplarını eğitir Toplumda risk gruplarını tanımlamak
Afet sırasında enfeksiyon açısından risk 
gruplarını tanımlar Salgın sırasında risk gruplarını eğitir Salgın sırasında risk gruplarını açıklamak

Deprem sırasında risk gruplarını eğitir
Deprem sırasında enfeksiyon risklerini 
yorumlamak

Biyoterörizm sırasında risk gruplarını eğitir
Biyoterörizm sırasında risk gruplarını 
değerlendirmek

Yeni ve yeniden önem kazanan 
enfeksiyonlarda risk gruplarını tanımlar

Eğitilecek gruba göre eğitim 
gereksinimlerini belirlemek

Eğitilenler ile etkili iletişim kurar Erişkin eğitim aşamalarını tanımlar Öğrenme Biçimlerini açıklamak
Deneyime dayalı öğrenme döngüsü 
aşamalarını tanımlamak
Görsel ve işitsel eğitim araçlarının 
düzenlemek
Eğitim programı uyarlamak
Etkili iletişim ilkelerini açıklamak

Bilgi ve becerilerini güncellemek ile ilgili 
görevler bilgi ve becerinin güncellenmesini yapar bilgiye ulaşma kaynaklarını yönetir

kaynak geçerliliğini ve güvenirliliğini 
değerlendirmek geçerli ve güvenli kaynağı tanımlamak

kanıtı yönetir kanıtı tanımlamak kanıtı sınıflamak
kanıt farklılıklarını saptamak

Bilimsel toplantı düzenler bilimsel gereksinimleri çözümlemek sorun çözme yollarını karşılaştırmak

Bilimsel toplantılara katılır toplantıları değerlendirmek
katılacağı toplantının bilimsel içeriğini 
yorumlamak

Yöneticilik ve liderlik görevi koordinatör

eweeqw
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