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Destek Alınan Kurum ve Kişiler:       

 

Türk Gastroenteroloji Derneği 

Gastrointestinal Endoskopi Derneği 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği 

Hepato-biliyo-pankreatoloji Derneği 

Gastrointestinal Motilite Derneği  
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1. GİRİŞ 

 

Gastroenteroloji, sindirim sistemi ve yardımcı organların bozukluk ve hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Özofagus, mide, ince barsak, 

kolorektal, hepatobilier ve pankreas hastalıklarının tanı, tedavi, takip ve önlenmesi konusunda çalışan uzmanlara gastroenterolog 

denmektedir. Ülkemizde 1950’li yıllarda kurulmaya başlanan Gastroenteroloji Bilim Dalları hemen her üniversite ve eğitim hastanelerinde 

bulunmaktadır. Gastroenteroloji Bilim Dalı teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla kendini yenileyen bir bilim dalıdır. Fleksibl 

endoskopların geliştirilmesi, tüm sindirim sistemi ve hepatopankreatobiliyer hastalıkların tanı, tedavi, takip ve önlenmesinde çığır açmıştır. 

Gastroenterolojik hastalıkların tanısında endoskopi dışında ultrasonografi, CT ve MRI gibi tanı yöntemlerinde de büyük gelişmeler 

gösterilmiştir. 

İnflamatuvar barsak hastalıkları, sindirim sistemi kanserleri, karaciğer hastalıkları, fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları hekimin günlük 

pratiğinde önemli oranda yer tutmaktadır. Bu konularda ileri derecede uzmanlaşmış hekimlere ihtiyaç vardır.  
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2. DAYANAK 

 

 

a. Müfredatın Amacı;  

Erişkin Gastroenteroloji uzmanlarının ülkemizin gereksinimleri ve olanakları göz önünde tutularak eğitimlerinin ve eğitim verecek 

kurumların standardizasyonlarının sağlanmasıdır.  

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci;  

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 2007 yılında Gastroenteroloji müfredat çalışmaları başlatılmıştır ve asistan karneleri 

oluşturulmuştur. Müfredat programları gastroenteroloji alanındaki gelişmelere paralel olarak belirli aralıklarla yeniden 

yapılandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2010 tarihinde TUKMOS çalışmaları başlatılmıştır. Haziran 2011 tarihindeki bu 

çalışma ile son şekli verilmiştir.      

 

c. Asistanlık süreci;  

i. Gastroenteroloji asistanlık süresi 3 yıldır.  

ii. Gastroenteroloji asistanlığı sadece İç hastalıkları uzmanı olmuş kişilere verilmektedir.  

iii. Gastroenteroloji asistanları Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile seçilmektedir.  

iv. Gastroenteroloji asistanları, eğitim süreleri içerisinde sindirim sistemi ve yardımcı organlarının hastalıkları ile ilgili 

hasta ve servis yönetimi, endoskopi (üst gastrointestinal endoskopisi, alt gastrointestinal sistem endoskopisi, ERCP), 

abdominal ultrasonografi, uygun durumlarda ileri endoskopi (Endoskopik ultrasonografi, enteroskopi, kapsül 

endoskopi) ve motilite uygulamalarında yeterli ve gerekli eğitimi alacaktır.  
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v. Müfredat Haritası; 

 

Birinci yıl     

 Poliklinik, servis ve yoğun bakımda hasta izlemi yapar. 

 Acil ve diğer servis hastalarını konsülte eder.  

 Konseye hasta hazırlar. 

 Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. 

 Eğitici eşliğinde rutin tanısal endoskopik işlemleri yapar. 

 Nazoenteral tüp yerleştirir. 

 Tanısal ve boşaltıcı parasentez yapar 

 Eğitici eşliğinde abdominal USG yapar. 

 Eğitici eşliğinde karaciğer biyopsisi yapar. 

 Anestezi ve Radyoloji rotasyonlarını yapar.   

 

İkinci yıl 

 Poliklinik, servis ve yoğun bakımda hasta izlemi yapar. 

 Acil ve diğer servis hastalarını konsülte eder.  

 Konseye hasta hazırlar. 

 Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. 

 Tez çalışmalarına başlar. 

 Kongrelere katılır ve bildiri sunar. 
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 Araştırma planlar ve makale yazar. 

 Eğitici eşliğinde rutin tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi k işlemleri yapar.  

 Eğitici eşliğinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) ve PEG değişimi yapar. 

 Eğitici eşliğinde abdominal USG yapar. 

 Eğitici gözetiminde abdominal USG eşliğinde girişimsel işlemler yapar. 

 Eğitici eşliğinde karaciğer biyopsisi yapar. 

 Eğitici eşliğinde ERCP işlemi yapar. 

 

Üçüncü yıl 

 Poliklinik, servis ve yoğun bakımda hasta izlemi yapar. 

 Acil ve diğer servis hastalarını konsülte eder.  

 Konseye hasta hazırlar. 

 Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. 

 Kongrelere katılır ve bildiri sunar. 

 Araştırma planlar ve makale yazar. 

 Eğitici eşliğinde rutin tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi k işlemleri yapar.  

 Eğitici eşliğinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) ve PEG değişimi yapar. 

 Eğitici eşliğinde abdominal USG yapar. 

 Eğitici gözetiminde abdominal USG eşliğinde girişimsel işlemler yapar. 

 Eğitici eşliğinde karaciğer biyopsisi yapar. 

 Eğitici eşliğinde ERCP işlemi yapar. 
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 Teknik donanımları uygun kliniklerde eğitici eşliğinde EUS, enteroskopi, Perkütan Endoskopik Jejunostomi (PEJ), 

kapsül endoskopi ve motilite uygulaması yapar. 

 Tez çalışmasını bitirir. 

 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

  

 Özofagus hastalıkları yönetimi 

 Mide hastalıkları yönetimi 

 İnce barsak ve kolon hastalıkları yönetimi 

 Karaciğer hastalıkları yönetimi 

 Bilier sistem hastalıkları yönetimi 

 Pankreas hastalıkları yönetimi 

 Periton hastalıkları yönetimi 

 Gastrointestinal sistemin vasküler hastalıkları yönetimi 

 Gebelikte karaciğer ve gastrointestinal sistem hastalıkları yönetimi 

 Sindirim sistemini etkileyen sistemik hastalıkların yönetimi 

 Nutrisyon yönetimi 

 Gastrointestinal sistem endoskopisi yönetimi 

o Üst sindirim sistemi endoskopisi (Özofagogastroduodenoskopi) yönetimi 
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o Alt gastrointestinal sistem endoskopisi (Anoskopi, rektoskopi, kolonoskopi) yönetimi 

o ERCP yönetimi 

 Diğer gastrointestinal hastalıklar tanı ve tedavi yöntemlerinin yönetimi 

o Karaciğer biyopsisi yönetimi 

o PEG yönetimi 

o Nazoenteral beslenme tüpü yönetimi 

o Abdominal US yönetimi 

 Teknik donanımları uygun kliniklerde  

o  EUS yönetimi 

o Enteroskopi yönetimi 

o PEJ yönetimi 

o Kapsül endoskopi yönetimi 

o Motilite yönetimi 

o Girişimsel proktoloji 

o Perkütan transhepatik kolanjiografi yönetimi 

 Sindirim sistemi hastalıkları konusunda araştırmalar 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

Gastroenteroloji uzmanları aşağıda tanımlanan yöntemler ve uygulamalar konusunda ileri çalışmalarda bulunabilir; 

 İleri terapötik endoskopi (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR),Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD), Doğal Girişlerden 

Yapılan Endoskopik Cerrahi (NOTES)

 Manometri ve pH-metri 

 Endoskopik ultrasonografi 

 Diyagnostik laparoskopi 

 İleri hepatoloji (karaciğer nakli ve kompleks karaciğer hastalıklarının yönetimi) 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 Poliklinik çalışması 

 Klinik çalışması 

o Hasta takibi 

o Öğretim üyesi vizitleri 

 Eğitim saatleri 

o Ders 

o Literatür 

o Seminer 

o Vaka tartışmaları 

 Multidisipliner toplantılar 
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o Gastroenteroloji, genel cerrahi, radyoloji, patoloji, onkoloji toplantıları 

 Uygulamalı çalışmalar 

o Endoskopi 

o US ve US eşliğinde perkütan girişimler 

o Karaciğer biyopsisi 

 Eğitim toplantıları 

o Kongreler 

o Sempozyumlar 

o Kurslar 

 

6. STANDARTLAR 

 

 Eğitici özellikleri 

o Üniversitelerde Gastroenteroloji uzmanı olan öğretim üyeleri, Eğitim hastanelerinde Gastroenteroloji uzmanı olan şef, şef 

yardımcıları ve başasistanlar gastroenteroloji yan dal eğiticisi olur. 

o Her eğitici başına, aynı anda, en fazla 3 yan dal asistanı eğitim alabilir.  

 

 Fiziki özellikler 

o Gastroenteroloji polikliniği, 

o Gastroenteroloji hastalarının takip edildiği yataklı servis, 
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o Endoskopi ünitesi, 

 Yeterli sayıda gastroskop, kolonoskop,  

 Yeterli sayıda dezenfeksiyon cihazı 

o ERCP Ünitesi 

 Duodenoskop 

 C kollu röntgen cihazı ve röntgen masası 

 Radyasyon güvenliği standartlarına uygun oda 

 Yeterli sayıda radyasyon koruyucu gözlük, boyunluk ve önlük 

o Endoskopik işlemlerde premedikasyon uygulanan hastaların takibi için uyandırma odası 

o Ultrason 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar  

1. Her 6 ayda bir teorik yazılı sınav (Çoktan seçmeli test) yapılmalıdır. 

2. Gastroenteroloji Yan Dal Eğitim süresi olan 3 yılı dolduran, asistan karnesini ve tezini tamamlayan, yapılan yazılı 

sınavlarda başarılı olan asistanlar Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır.  
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ii. Karne 

1. Teorik aktiviteler 

a. Seminer sunumu          6 

b. Literatür sunumu          6 

c. Kongre bildirisi (isim sıralamasına bakılmaksızın, ulusal veya uluslararası)     6 

d. Yayın (isim sıralamasına bakılmaksızın, ulusal veya uluslararası)    2 

2. Pratik aktiviteler 

a. Üst GİS Endoskopisi 

i. Tanısal Özofagogastroduodenoskopi      300 

ii. Özofagus varis tedavisi (skleroterapi veya band ligasyonu)   20 

iii. Varis dışı üst GİS kanamalarında hemostatik teknikler   40 

iv. Polipektomi           10  

v. PEG          5 

vi. Nazoenteral tüp yerleştirilmesi      10 
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b. Alt GİS Endoskopisi 

i. Kolonoskopi         150 

ii. Rektosigmoidoskopi        150 

iii. Polipektomi          20 

iv. Alt GİS kanamalarında hemostatik teknikler     20 

v. Proktolojik girişimler        10 

c. GİS darlıklarında dilatasyon işlemi (Balon veya Buji)     20 

d. ERCP           30 

e. Abdominal Ultrasonografi        300 

f. Karaciğer iğne biyopsisi        30  

b. Değerlendirme Ölçütleri 

i. Teorik sınavlarda başarılı kabul edilmek için gerekli puan 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. 

ii. Teorik sınavlarda başarısızlık, birbirini takip eden iki sınavda 60 puanın altında alması olarak 

tanımlanır. 

iii. Yukarıda tanımlanan pratik aktivite asgari sayılarının tamamlanması gereklidir.  
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8.ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyon 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Gastroenteroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 16/16 17/31



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Gastroenteroloji,	  v.1.0

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

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Nütrisyonu yönetir Nutrisyon ihtiyacını belirler
Malnutrisyonlu hastanın değerlendirilmesi 
ve yönetimi Temel nutrisyonel kavramları belirler Temel nutrisyonel kavramları tanımlar

Mikronutrientler belirler Mikronutrientleri tanımlar
Starvasyonu belirler Starvasyonu tanımlar
Malnutrisyonu belirler Malnutrisyonu tanımlar
Yatan hastalarda beslenme desteği zamanlamasını 
belirler Yatan hastalarda beslenme desteği zamanlamasını tanımlar
Tekrar beslenme (refeeding) sendromunu belirler Tekrar beslenme (refeeding) sendromunu tanımlar
Ağır malabsorpsiyon yönetimini belirler Ağır malabsorpsiyon yönetimini tanımlar

Gastrointestinal hastalıklarda beslenme Nutrisyonun değerlendirilmesini belirler Nutrisyonu tanımlar
Besinleri bilir Besinleri tanımlar
Gastrointestinal hastalıklarda beslenmeyi belirler Gastrointestinal hastalıklarda beslenmeyi tanımlar

Yeme bozukluklarını yönetir Yeme bozukluklarını belirler Yeme bozukluklarını tanımlar
Obeziteyi yönetir Obeziteyi belirler Obeziteyi tanımlar
Gıda allerjilerini yönetir Gıda allerjilerini belirler Gıda allerjilerini tanımlar

Karaciğer Hastalıklarını Yönetir

Karaciğerin kalıtsal, metabolik ve 
edinsel hastalıklarını tanır, takip ve 
tedavisini yönetir karaciğerin anatomisini belirler Karaciğerin anatomisini tanımlar

Karaciğerin fizyolojisini belirler Karaciğerin fizyolojisini tanımlar
Patofizyolojiyi belirler karaciğerin patofizyolojisini tanımlar
Karaciğer hastalıklarının semptomlarını 
belirler Karaciğer hastalıklarının semptomlarını tanımlar
Karaciğer hastalıklarının fizik muayene 
bulgularını belirler

Karaciğer hastalıklarının fizik muayene bulgularını 
tanımlar

Karaciğer hastalıklarının laboratuar 
parametrelerini belirler

Karaciğer hastalıklarının laboratuar parametrelerini 
tanımlar

Karaciğer hastalıklarının tanı yöntemlerini 
belirler Karaciğer hastalıklarının tanı yöntemlerini tanımlar
Karaciğer hastalıklarının tedavisini belirler Karaciğer hastalıklarının tedavisini tanımlar
Karaciğer hastalıklarının prognozunu 
belirler Karaciğer hastalıklarının prognozunu tanımlar
Karaciğer hastalıklarının komplikasyonlarını 
belirler Karaciğer hastalıklarının komplikasyonlarını tanımlar
Karaciğer hastalıklarının önlenmesi, risk 
gruplarını belirler

Karaciğer hastalıklarının önlenmesi, risk gruplarını 
tanımlar

Karaciğer transplantasyonunu yönetir-
2.sırada yer alacak

Karaciğer transplantasyonu endikasyonlarını 
belirler Karaciğer transplantasyonu endikasyonlarını tanımlar
Karaciğer transplantasyonu 
kontrendikasyonlarını belirler

Karaciğer transplantasyonu kontrendikasyonlarını 
tanımlar

Karaciğer transplantasyonu 
komplikasyonlarını belirler

Karaciğer transplantasyonu komplikasyonlarını 
tanımlar

Karaciğer transplantasyonu öncesi ve 
sonrası medikal tedaviyi belirler

Karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası medikal 
tedaviyi tanımlar

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve 
gastroenterolojik sistem 
hastalıklarını yönetir

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve 
gastroenterolojik hastalıkları tanır, 
tedavi ve takibini yapar

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve 
gastroenterolojik hastalıkları tanır Semptomları belirler Semptomları tanımlar

Fizik muayene bulgularını belirler Fizik muayene bulgularını tanımlar
Laboratuvar testlerinin belirler Laboratuvar testlerinin tanımlar
Radyolojik tetkikleri belirler Radyolojik tetkikleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Girişimsel işlemleri belirler Endoskopik işlemleri tanımlar
Ayırıcı tanıyı belirler Ayırıcı tanıyı tanımlar

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve 
gastroenterolojik hastalıkları tedavi eder Medikal tedavisini belirler Medikal tedavisini tanımlar

Endoskopik tedaviyi belirler Endoskopik tedaviyi tanımlar
Sistemik hastalıklarda karaciğer ve 
gastroenterolojik hastalıklarını takibini 
yapar ve komplikasyonları yönetir

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve gastroenterolojik 
hastalıkların komplikasyonlarını belirler

Sistemik hastalıklarda karaciğer ve gastroenterolojik 
hastalıkların komplikasyonlarını tanımlar

Gastrointestinal endoskopik 
işlemleri yönetir

Tanı, tedavi ve takip amaçlı 
gastrointestinal endoskopları tanır, 
endoskopik işlemleri yapar

Endoskopları ve endoskopik işlemlerde 
kullanılan yardımcı malzemeleri tanır Endoskopun teknik özelliklerini tanımlar

Aletin mekanik temizliğini yapabilir
Kullanılan forseps, stent, heater prob, argon lazer, 
hemoklips gibi aksesuarların teorik olarak kullanımını 
bilir
Teknik özelliklere göre uygun endoskop seçimini 
yapar

Gastrointestinal sistem anatomisini ve 
fonksiyonlarını tanır

Normal ve anormal endoskopik gastrointestinal 
anatomiyi bilir
Gastrointestinal mukozal lezyonları değerlendirebilir

Endoskopik işlemlerin endikasyonlarını bilir
Endoskopik işlemlerin 
kontrendikasyonlarını bilir
Endoskopinin komplikasyonlarını bilir Endoskopik komplikasyonların tedavisini bilir Endoskopik mukozal biyopsi komplikasyonlarını tanımlar

Endoskopik biyopsi komplikasyonlarının tedavisini tanımlar
Hastadan endoskopik işlemden önce yazılı 
onam formu alır

Hastaya uygulanacak endoskopik işlemle ilgili detaylı 
bilgi veriri
Gelişebilecek muhtemel endoskopik komplikasyonları 
aktarır
Komplikasyonların riskini anlatır
Endoskopik komplikasyon geliştiğinde nasıl tedavi 
edileceğini hastaya anlatır

Hastaya alternatif tanı veya tedavi yöntemlerini anlatır
Hastanın ya da hasta yakınının, bir şahitin imzasını 
alır.
Yazılı onam formunun bir nüshasını hastaya verir
Yazılı onam formunun diğer nüshasını hasta dosyasına 
koyar

Endoskopi öncesinde hastaya uygun 
premedikasyon verir Orofaringeal bölgeye topikal anestezi uygular Topikal anestezi komplikasyonlarını bilir

Topikal anestezi komplikasyonu gelişirse nasıl tedavi 
edileceğini bilirtedavi

Hastaya bilinçli sedasyon uygulamayı bilir
Hastaya bilinçli sedasyon uygulandığında 
görülebilecek komplikasyonları bilir
Bilinçli sedasyona bağlı komplikasyon geliştiğinde 
tedavisini bilir

İnfektif endokardit proflaksisini bilir
Endoskopi hastasını infektif endokardit riski açısından 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Riskli hastalarda infektif endokardir proflaksisi 
uygular

İşlem sırasında hastayı monitorize eder
Hastanın monitorizasyon bulgularını takip formuna 
yazar

Monitorizasyon sırasında bir problem gelişirse işlemi 
sonlardırma kararını verir

Tanısal üst GIS endoskopisi yapar (Türk 
Gastroenteroloji Derneği Klavuzlarına 
uygun olarak)

Herhangi bir mukozal lezyon görüldüğünde endoskopi 
terminolojisine uygun tanımlar
Mukozal lezyondan örnek alır

Girişimsel üst GIS endoskopisi yapar(Türk 
Gastroenteroloji Derneği Klavuzlarına 
uygun olarak)

Üst gastrointestinal kanamaların endoskopik tedavisini 
yapar Hemoklips uygular

Band ligasyonu uygular
Skleroterapi uygular
Argaon lazer uygular
Heater prob uygular

Gastroözofageal reflü hastalığının endoskopik 
tedavilerini uygular
Özofageal darlıklarda dilatasyon uygular Akalazyada dilatasyon tedavisi uygular
Özofageal stent yerleştirir
Özofageal endoterapi uygular
Özofagus ve midede mukozektomi ve polipektomi 
yapar
ERCP uygular (bilier sistem ve pankreatik kanalı 
görüntüler) ERCP bulgularını değerlendirir

Papillotomi yapar
Taş ekstraksiyonu yapar
Koledok ve safra yollarına stent yerleştirir
Pankreatik kanala stent takar

Perkütan endoskopik gastrostomi açar PEG kataterini değiştirebilir
Nazogastrik beslenme tüpü takar
Nazojejunal beslenme tüpü takar
Nazobiliyer drenaj uygular

Tanısal alt GIS endoskopisi yapar (Türk 
Gastroenteroloji Derneği Klavuzlarına 
uygun olarak)
Girişimsel alt GIS endoskopisi yapar (Türk 
Gastroenteroloji Derneği Klavuzlarına 
uygun olarak)

Alt gastrointestinal sistem kanamalarını endoskopik 
olarak tedavi eder Skleroterapi uygular

Heater prob uygular
Argon lazer uygular
Band ligasyonu uygular

Kolonik mukozal lezyonlardan biyopsi alır
Kolonik polip eksizyonu yapar
Kolonik mukozektomi yapar
Kolon darlıklarında dilatasyon yapar

Perkütan endoskopik gastrostomi açar PEG kataterini değiştirebilir

Endoskopi bulgularını rapor eder
Mukozal lezyonların lokalizasyonunu emdoskopik 
anatomiye uygun tanımlar
Mukozal lezyonları standart terminoloji ile tanımlar
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Hasta başka bir servis ya da doktor tarafından 
gönderilmişse endoskopik tanı ilgililere bildirir
Girişinde bulunulan bölge ya da biyopsi alınılan bölge 
raporda endoskopik anatomiye uygun olarak rapor 
eder

Herhangi bir doku örneği alındıysa, örneği 
patoloji laboratuvarına gönderir
Endoskopik ve histopatolojik tanı; morbidite 
ve mortalite verileri arşivlenir
İşlem sonrası izlenen hastayı göndermeden 
önce değerlendirir

Pankreas hastalıkları Pankreasın fizyoloji ve etiyoloji testleri
Herediter ve çocukluk çağı pankreas 
hastalıkları, kistik fibrozis
Akut pankreatit
Kronik pankreatit
Pankreas kanseri, Kistik pankreatik 
neoplaziler ve diğer nöroendokrin 
tümörleri, pankreasın endokrin 
tümörleri

Periton hastalıkları FMF
Tüberküloz peritonit
Peritonitis karsinomatoza

Biliyer sistem hastalıklarını yönetir
Biliyer sistem hastalıklarının tanı, 
tedavi ve takibini yapar Biliyer sistem anatomisini bilir Biliyer sistem anatomisini tanır

Biliyer sistem fonksiyonlarını bilir Biliyer sistem fonksiyonlarını tanır
Bilier sistem hastalıklarına tanı koyar semptomlarını belirler Semptomlarını açıklar

fizik muayene bulgularını belirler Fizik muayene bulgularını açıklar
Biler sistem hastalıkları tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkiklerini belirler

Biler sistem hastalıkları tanısı için gerekli olan laboratuar 
tetkiklerini açıklar

Bilier sistem hastalıkları için gerekli olan görüntüleme 
yöntemlerini belirler

Bilier sistem hastalıkları için gerekli olan görüntüleme 
yöntemlerini açıklar

bilier sistem hastalıklarının ayırıcı tanısını belirler bilier sistem hastalıklarının ayırıcı tanısını açıklar
bilier sistem hastalıklarının tedavisini yapar Bilier sistem hastalıkların medikal tedavisini belirler Bilier sistem hastalıkların medkal tedavisini tanımlar

Bilier sistem hastalıkların endoskopik tedavisini 
belirler Bilier sistem hastalıkların endoskopik tedavisini tanımlar
Bilier sistem hastalıkların perkütan tedavisini belirler Bilier sistem hastalıkların perkütan tedavisini tanımlar
Bilier sistem hastalıkların cerrahi tedavisini belirler Bilier sistem hastalıkların cerrahi tedavisini tanımlar

Biliyer sistem hastalıklarının takibini yapar 
ve komplikasyonları yönetir

Bilier sistem hastalıkların takibinde gelişecek 
komplikasyonlarını belirler

Bilier sistem hastalıkların takibinde gelişecek 
komplikasyonları tanımlar

Gebelikte karaciğer ve 
gastrointestinal sistem hastalıklarını 
yönetir

Gebelikte hepatobiliyer hastalıkları 
tanı, tedavi ve takibini yapar

Gebelikte hepatobiliyer hastalıklarının 
tanısını koyar Semptomları belirler Semptomları tanımlar

Fizik muayene bulgularını belirler Fizik muayene bulgularını tanımlar
Laboratuvar testlerini belirler Laboratuvar testlerini tanımlar
Radyolojik bulguları belirler Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları belirler Endoskopik bulguları tanımlar
Ayırıcı tanıyı belirler Ayırıcı tanıyı tanımlar

Gebelikte hepatobiliyer hastalıklarının 
tedavisini yönetir Medikal tedaviyi belirler Medikal tedaviyi tanımlar
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Endoskopik tedaviyi belirler ve yöneti Endoskopik tedaviyi tanımlar
Radyolojik Tedaviyi belirler ve yönetir Radyolojik Tedaviyi tanımlar
Cerrahi Tedaviyi belirler ve yönetir Cerrahi Tedaviyi tanımlar

Gebelikte hepatobiliyer hastalıklarının 
komplikasyonlarını yönetir

Gebelikte hepatobiliyer hastalıkların 
Komplikasyonlarını belirler

Gebelikte hepatobiliyer hastalıkların Komplikasyonlarını 
belirler

Gebelikte Gastrointestinal sistem 
hastalıklarını tanı, tedavi ve takibini 
yapar

Gebelikte Gastrointestinal Kanal 
Hastalıkları tanısını koyar Semptomları belirler Semptomları tanımlar

Fizik muayene bulgularını belirler Fizik muayene bulgularını tanımlar
Laboratuvar testlerini belirler Laboratuvar testlerini tanımlar
Radyolojik bulguları belirler Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları belirler Endoskopik bulguları tanımlar
Ayırıcı tanıyı belirler Ayırıcı tanıyı tanımlar

Gebelikte Gastrointestinal sistem 
hastalıklarının tedavisini yapar Medikal tedaviyi belirler Medikal tedaviyi tanımlar

Endoskopik tedaviyi belirler ve yönetir Endoskopik tedaviyi tanımlar
Radyolojik Tedaviyi belirler ve yönetir Radyolojik Tedaviyi tanımlar
Cerrahi Tedaviyi belirler ve yönetir Cerrahi Tedaviyi tanımlar

Gebelikte Gastrointestinal Kanal 
Hastalıklarının Komplikasyonlarını Yönetir

Gebelikte Gastrointestinal Kanal Hastalıklarının 
Komplikasyonlarını belirler

Gebelikte Gastrointestinal Kanal Hastalıklarının 
Komplikasyonlarını tanımlar

Özefagus hastalıklarının yönetimini 
yapar

Özofagial yutma güçlüğünü tanımlar.

Motilite bozuklukları Yutma güçlüğünü yönetir. Teşhis eder. Tiplerini ayırt eder.
Orofaringial yutma güçlüğünü tanımlar.
Etyolojik nedenleri sayar.
Etyolojiye yönelik gerekli tetkikleri, görüntülemeleri yaptırır; 
diğer ilgili branşlarla (nöroloji, KBB, endokrinoloji) işbirliği 
yapar.
Etyolojik nedene göre nörolog, KBB uzmanı, genel cerrah, 
konuşma-yutma terapisti gibi diğer branşlarla işbirliğ yaparak 
tedavi stratejisini belirler.
Özofagial yutma güçlüğünü tanımlar.
Etyolojik nedenleri sayar.
Etyolojiye yönelik radyolojik incelemeleri yaptırır, üst 
gastrointestinal endoskopi yapar, özofagus motilite 
incelemesi yapar/yaptırır, düşünülen etyopatogeneze göre 
gereken diğer spesifik incelemeleri yapar/yaptırır.
Belirlenen etyopatogeneze uygun olan tedavi stratejisini 
(farmakolojik, endoskopik, cerrahi) belirler.
Farmakolojik tedavisini yapar. Endoskopik tedavisini yapar. 
Endoskopik tedavinin muhtemel komplikasyonlarını 
erkenden farkeder ve yönetir.

Etyolojisi bilinmeyen kronik göğüs ağrısını 
yönetir. Özofagial göğüs ağrısını teşhis eder. Göğüs ağrısı yapan özofagus motilite bozukluklarını sayar.
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Motilite bozukluğunun teşhis ve ayırıcı teşhisine yönelik 
olarak radyolojik incelemeleri yaptırır. Üst gastrointestinal 
endoskopi yapar. Özofagial 24 saatlik pH ölçümü ve 
özofagus motilite incelemesi yapar/yaptırır. Özofagial 
hipersensitivite testi
Belirlenen etyopatogeneze uygun olan tedavi stratejisini 
(farmakolojik, endoskopik, cerrahi, psikiyatrik) belirler..
Farmakolojik tedavisini yapar. Endoskopik tedavisini yapar. 
Endoskopik tedavinin muhtemel komplikasyonlarını 
erkenden farkeder ve yönetir.

• Gastroözofagial Reflü Hastalığı
Gastroözofagial Reflü Hastalığı Gastroözofagial reflü hastalığını yönetir. Teşhis eder. Komplikasyonlarını sayar.

Üst gastrointestinal endoskopi endikasyonunu belirler. 
Endoskopisini yapar.
Farmakolojik tedavisini başlatır. Endoskoopik tedavi 
yöntemlerini sayar.
24 saatlik özofagial pH çalışması endikasyonunu belirler, 
endikasyonu varsa yapar.
Gastroözofagial reflü hastalığının komplikasyonlarını tanır.
Tedavi staretejisini belirler.
Framakolojik tedavisini başlatır.
Peptik darlığın endoskopik tedavisini yapar. İşlemin 
muhtemel komplikasyonlarını erkenden farkeder ve yönetir.
Displastik Barrett metaplazinin periyodik takiplerini yapar. 
Endoskopik tedavi yöntemlerini sayar. Cerrahi seçeneği 
olduğunun farkındadır.

Özofagus enfeksiyonları, sistemik 
hastalıklar, radyasyon, travma, ilaçlara 
bağlı patolojiler Enfeksiyöz özofajitleri yönetir.

Özofajit oluşturması muhtemel enfeksiyon ajanlarını 
sayar. Teşhis eder.

Üst gastrointestinal endoskopisini yapar. Endoskopi 
esnasında biyopsi ve/veya fırçayla örnekleme yapar.
Muhtemel enfeksiyon ajanına yönelik serolojik ve/veya 
mikrobiyolojik incelemeleri yaptırır.
Kandida dışı fungal ajanlar ve tüberküloz için toraksın 
radyolojik incelemelerini yaptırır, gerekirse göğüs 
hastalıkları uzmanıyla işbirliğ yapar.
Yatkınlık (predispozisyon) oluşturması muhtemel hastalıkları 
ve ilaçları araştırır.
Enfeksiyöz özofajitin farmakolojik tedavisini yapar. 
Belirlenen enfeksiyon ajanına ve yatkınlık oluşturan hastalık 
veya ilaca göre değişik branş uzmanlarıyla (enfeksiyon 
hastalıkları, göüs hastalıkları vs.) işbirliği yapar.
Darlık, yapışıklık gelişiese dilate eder. Dilatasyonun 
muhtemel komplikasyonlarını erken farkeder ve yönetir.

Özofagial semptom ya da bulgu oluşturması 
muhtemel enfeksiyon, bağ dokusu, 
endokrinolojik, dermatolojik bozukluk ya da 
hastalıkları sayar. Teşhis eder.

Üst gastrointestinal endoskopi yapar, biyopsi alır; motilite 
testi yaptırır/yapar.
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Özofagus tutulumu yapan sistemik hastalığın belirlenmesinde 
enfeksiyon hastalıkları, romatoloji, endokrinoloji, 
dermatoloji vs. branş uzmanlarıyla işbirliği yapar.
Sistemik hastalığın özofagus tutulumlarını (gastroözofagial 
reflü, peptik darlık) tedavi eder.
Sistemik hastalığın tedavisi için ilgili branş uzmanlarıyla 
işbirliği yapar.

Özofagus travmalarını yönetir.
Travmatik özofagus yaralanması oluşturması 
muhtemel nedenleri sayar. Teşhis eder.

Tedavi stratejisini belirler.
Özofagus perforasyonlarında servikal veya intratorasik 
oluşuna göre ilgili cerrahi branşlarla işbirliği yapar.
Yaralanmalara sekonder gelişen darlıkları dilate eder. 
Dilatasyonun muhtemel komplikasyonlarını erken farkeder 
ve yönetir.

İlaç özofajitini yönetir. Teşhis eder.

Akut başlayan odinofaji-disfaji şikayetleri ve ilaç kullanımı 
anamneziyle ilaç kullanımına bağlı özofajiti düşünür ve üst 
gastrointestinal endoskopi yapar.
Skar bırakarak iyileşme sonucu darlık gelişirse dilate eder. 
Dilatasyonun muhtemel komplikasyonlarını erken farkeder 
ve yönetir.

Koroziv madde içimini (koroziv özofajit-
koroziv özofagial yaralanma) yönetir.

Asidik ve alkali maddelerin hasar mekanizmalarını 
söyler.

Koroziv madde içiminde önce direkt radyolojik incelemelerle 
perforasyonu dışlar. Perforasyon varsa hastayı hemen ilgili 
cerrahi branşa verir.
Laringeal ödem-solunum sıkıntısı durumunda KBB 
uzmanıyla işbirliği yapar.
Perforasyonu ve solunum sıkıntısı olmayan veya solunum 
sıkıntısı çözümlenmiş hastalarda üst gastrointestinal ensokopi 
yapar; hasarın yerini ve derecesini belirler.
Hasarın dercesine göre tedavi planını yapar ve başlatır. Evre 
3 koroziv özofajitlerde perforasyon riskine karşı klinik ve 
radyolojik olarak yakın takip yapar. Muhtemel perforayonu 
erkenden belirler ve ilgili cerrahi branşla işbirliğine gider.
Koroziv maddeyi intihar amaçlı içenleri psikiyatrik muayene 
yaptırmadan evine göndermez.
İyileşme safhasında darlık ve/veya yapışıklık gelişen 
hastalarda dilatasyon uygular. Dilatasyonun muhtemel 
komplikasyonlarını erken tespit eder ve yönetir.

Eozinofilik özofajiti yönetir. Teşhis eder. Teşhis kriterlerini sayar.
Üst gastrointestinal endoskopisini yapar, prokismal ve distal 
özofagustan biyopsiler alır; endoskopik bulgularını tanır.
Diyet düzenlenmesini yönlendirir, ilaç tedavisini başlatır. 
özofagial darlık gelişmişse dilate eder. Dilatasyonun 
muhtemel komplikasyonlarını erkenden farkeder ve yönetir.

Benign-Malign Tümörleri Özofagus tümörlerini yönetir. Malign ve benign özofagus tümörlerini sayar.
Teşhis ve/veya evrelemeye yönelik radyolojik incelemeleri 
(PA ve yan akc. grafisi, baryumlu özfagus grafisi, toraks ve 
üst abdomen bilgisayarlı tomografi/magnetik rezonas 
görüntüleme, pozitron emisyon tomografi) yaptırır.
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Endoskopi yapar; biyopsi, fırça, polipektomi vb. işlemleri 
gerçekleştirir.
Teşhis ve/veya evreleme için endosonografi, endosonogafi 
eşliğinde biyopsi yapar.

Malign tümörlerin tedavi ve takibinde göğüs cerrahisi, tıbbi 
onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarıyla işbirliği yapar.
Özofagus lümen açıklığını sağlamaya yönelik endoskopik 
tedavileri yapar.
Lümen açıklığı sağlanamaz veya oral beslenme mümkün 
olmazsa perkütan endoskopik gastrostomi yapar. Cerrahi 
jejunostomi açtırır.
Analjeziyi sağlar, ağrı polikliniğinden destek alır.

Mide ve Duodenum hastalıkları
• Mide’ nin motor hastalıkları
Mide’ nin motor hastalıkları Mide motilite bozukluklarını yönetir. Teşhis eder.

Gastrik Sekresyon Gastrik sekresyon bozukluklarını yönetir.
Mide asit sekreyonunda artma veya azalma nedenlerini 
sayar. Üst gastrointestinal endoskopi yapar.

Laboratuvar analizlerini, histopatolojik incelemeleri yaptırır.
Magnetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, 
sintigafi vb. ile lezyonun görüntülemesini yaptırır 
(görüntülenebilecek bozukluklarda).

Helikobakter pilori
Helikobakter pilori enfeksiyonunu teşhis ve 
tedavi eder. İnvaziv ve invaziv olmayan teşhis yöntemlerini sayar. Eradikasyon tedavisi verir.

Birinci basamak ve ikinci basamak eradikasyon 
protokollerini bilir.

Peptik ülser ve komplikasyonları
Komplike olmayan peptik ülseri teşhis ve 
tedavi eder. Peptik ülser sebeplerini sayar. Endoskopi yapar.

Etyolojiye yönelik inceleme yapar/yaptırır.
Tıbbi tedavisini yapar. Gerekli durumlarda diğer uzmanlık 
dallarıyla işbirliği yapar.

Peptik ülser komplikasyonlarının teşhisini 
yapar. Tedavisini yapar veya ilgili diğer 
uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapar. Peptik ülser komplikasyonlarını sayar.

Peptik ülser perforasyonunu tanır. Gerekli radyolojik 
incelemeleri ve kan tetkiklerini yaptırır. Tedavsi için ilgili 
üzmanlık dalıyla irtibata geçer.
Mide çıkış yolu tıkanmasını teşhis eder. Endoskopisini yapar. 
Tıbbi tedavisini yapar. Endoskopik dilatasyon yapar. Gerekli 
durumlarda cerrahi (genel/gastrointestinal) uzmanlık alanı ile 
işbirliği yapar.
Peptik ülser kanamasını yönetir. Endoskopik, tıbbi 
tedavilewrini yapar. Gereken durumlarda ilgili diğer 
uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapar.
Refrakter vakaları tanır. Gerçek refrakter vakaları ayırt eder. 
Gerekli ileri tetkikleri yaptırır.

Zollinger Ellison sendromu ve diğer 
hipersekretuar durumlar
Gastritler ve Diğer Gastropatiler
Peptik ülser cerrahisi ve 
komplikasyonları
Mide Tümörleri

25/31



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Gastroenteroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  9/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gastrointestinal sistemin vasküler 
hastalıkları

İntestinal iskemiler İntestinal iskemiyi tanımlar Splanknik sirkülasyonun anotomisini tanımlar Çölyak axisisi tanımlar
Superiyor mezentek arter anotomisini tanımlar
İnferiyor mezenterk arter anatomisini tanımlar
Kollateralleri ve anastomotik sirkülasyonu tanımlar

Mezenterik iskeminin patolojisini ve patofizyolojisini 
tanımlar

Akut mezenterik iskemi Akut mezenterik iskemiyi tanımlar
Akut mezenterik iskemi sıklığını tanımlar

Akut mezenterik iskemi nedenlerini tanımlar
Akut mezenterik iskeni tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Laboratuvar bulgularını tanımlar
Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları tanımlar

Akut mezenterik iskeminin spesifik tiplerini 
belirler Süperiyor mezenterik arter embolisini tanımlar

Nonokliziv mezenterik iskemiyi tanımlar
Akut süperiyor mezenterik arter trombozunu tanımlar

Akut mezenterik iskemi tedavisini tanımlar
Tedavinin sonuçlarını değerlendirir
Komplikasyonların tedavisini tanımlar

Mezenterik venöz tromboz Mezenterik venöz trombozu tanımlar

Mezenterik venöz tromboz sıklığını tanımlar
Mezenterik venöz tromboza öncülük edecek 
durumları tanımlar
Mezenterik venöz tromboz patofizyolojisini 
tanımlar

Mezenterik venöz tromboz tiplerini tanımlar Akut mezenterik venöz trombozu tanımlar
Kronik mezenterik venöz trombozu tanımlar

Mezenterik venöz tromboz tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar
Laboratuvar bulgularını tanımlar
Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları tanımlar

Mezenterik venöz tromboz tedavisini 
tanımlar
Tedavinin sonuçlarını değerlendirir
Komplikasyonların tedavisini tanımlar

Kolonik iskemi Kolonik iskemiyi tanımlar
Kolonik iskemi sıklığını tanımlar
Kolonik iskemi nedenlerini tanımlar
Kolonik iskemi patofizyolojisini tanımlar
Kolonik iskemi tiplerini tanımlar Gangreni tanımlar

Segmental ülseratif koliti tanımlar
İskemik striktürü tanımlar
Universal fulminan koliti tanımlar

Kolonik iskemi tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

26/31



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Gastroenteroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Laboratuvar bulgularını tanımlar
Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları tanımlar

Kolonik iskemi tedavisini tanımlar
Tedavinin sonuçlarını değerlendirir
Komplikasyonların tedavisini tanımlar

Vasküler lezyonlar Vasküler lezyonları tanımlar
Vasküler lezyonların tiplerini tanımlar Vasküler ektazileri tanımlar

Herediter hemorajik telenjiektaziyi tanımlar
Progressif sistemik sklerozu tanımlar
Gastrik antral vasküler ektaziyi tanımlar
Portal kolopatiyi tanımlar
Dieulofoy lezyonu tanımlar
Hemanjiomaları tanımlar
Konjenital arteriovenöz malformasyonu tanımlar
Klippel Trenaunay Weber sendromunu tanımlar
Blue Rubber Bleb Nevus Sendromunu tanımlar

Vasküler lezyonların tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar
Laboratuvar bulgularını tanımlar
Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları tanımlar

Vasküler lezyonların tedavisini tanımlar
Vasküler lezyonların komplikasyonlarını 
tanımlar
Vasküler lezyonların komplikasyonlarının 
tedavisini tanımlar

Abdominal aort anevrizması Abdominal aort anevrizmasını tanımlar
Abdominal aort anevrizması tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Radyolojik bulguları tanımlar
Abdominal aort anevrizması tedavisini 
düzenler

Mikotik anevrizmalar Mikotik anevrizmayı tanımlar
Mikotik anevrizma tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Radyolojik bulguları tanımlar
Mikotik anevrizma tedavisini düzenler

Paraprostetik enterik ve aortoenterik 
fistül

Paraprostetik enterik ve aotrtoenterik fistülü 
tanımlar
Paraprostetik enterik ve aotrtoenterik fistülü 
tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Radyolojik bulguları tanımlar

Süperior mezenterik arter sendromu
Süperior mezenterik arter sendromunu 
tanımlar
Süperior mezenterik arter sendromunun 
tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Radyolojik bulguları tanımlar

Çöliak aks kompresyon sendromu
Çölyak aks kompresyon sendromunu 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çölyak aks kompresyon sendromunun 
tanısını koyar Klinik bulguları tanımlar

Radyolojik bulguları tanımlar
Çölyak aks kompresyon sendromunun 
tedavisini düzenler

Karaciğerin vasküler hastalıkları Karaciğerin vasküler hastalıklarını tanımlar
Karaciğerin vasküler hastalıklarının tiplerini 
tanımlar Budd Chiari sendromunu tanımlar

Veno okluziv hastalığı tanımlar
Portal ven trombozunu tanımlar
İskemik hepatiti tanımlar
Konjestif hepatopatiyi tanımlar
Peliozis hepatiti tanımlar
Hepatik arter anevrizmasını tanımlar
Ateksisklerozu tanımlar
Poliarteritis nodozayı tanımlar
Polimiyalji romatikayı tanımlar

Karaciğerin vasküler hastalıklarının 
etiyolojilerini tanımlar
Karaciğerin vasküler hastalıklarının tanısını 
koyar Klinik bulguları tanımlar

Laboratuvar bulgularını tanımlar
Radyolojik bulguları tanımlar
Endoskopik bulguları tanımlar

Karaciğerin vasküler hastalıklarının ayırıcı 
tanısını yapar
Karaciğerin vasküler hastalıklarının 
tedavisini tanımlar Medikal tedaviyi tanımlar

Endoskopik tedaviyi tanımlar
Radyolojik tedaviyi tanımlar
Cerrahi tedaviyi tanımlar

Karaciğerin vasküler hastalıklarının 
tedavisini yönetir
Karaciğerin vasküler hastalıklarının 
komplikasyonlarını tanımlar
Karaciğerin vasküler hastalıklarının 
komplikasyonlarını yönetir

İnce Barsak Hastalıklarını Yönetir

1. İnce barsağın motor aktivite kontrolü
İnce barsak hastalıklarını tanır, takip ve 
tedavisini yönetir İnce barsak anatomisini belirler İnce barsak anatomisini tanımlar

İnce barsak fizyolojisini belirler İnce barsak fizyolojisini tanımlar
İnce barsak hastalıklarının patofizyolojisini 
belirler İnce barsak hastalıklarının patofizyolojisini tanımlar
İnce barsak hastalıklarının semptomlarını 
belirler İnce barsak hastalıklarının semptomlarını tanımlar
İnce barsak hastalıklarının fizik muayene 
bulgularını belirler

İnce barsak hastalıklarının fizik muayene bulgularını 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnce barsak hastalıklarının laboratuar 
bulgularını belirler

İnce barsak hastalıklarının laboratuar bulgularını 
tanımlar

İnce barsak hastalıklarının görüntüleme 
yöntemlerini belirler

İnce barsak hastalıklarının görüntüleme yöntemlerini 
tanımlar

İnce barsak hastalıklarının tanısını belirler İnce barsak hastalıklarının tanısını tanımlar

İnce barsak hastalıklarının tedavisini belirler İnce barsak hastalıklarının tedavisini tanımlar
İnce barsak hastalıklarının prognozunu 
belirler İnce barsak hastalıklarının prognozunu tanımlar
İnce barsak hastalıklarının 
komplikasyonlarını belirler

İnce barsak hastalıklarının komplikasyonlarını 
tanımlar

İnce barsak bakterial aşırı çoğalma 
sendromu
Kısa barsak sendromu
Celiac sprue-Refrakter sprue
Tropikal malabsobsiyon-Tropikal 
diyare
Whipple hastalığı
Enfeksiyöz diyareler
Pseudomembranöz enterokolit, 
Antibiyotik kullanımı ile birlikte olan 
diyareler ve C. difficile ilişkili diyare 
ve kolit
İntestinal protozoonlar
İntestinal parazitozlar
İncebarsak tümörleri
Eozinofilik gastroenteritler
Gıda allerjileri
Radyasyon enteriti
İntestinal obstrüksiyon
Akut ve kronik pseudoobstrüksiyon
Megakolon
Kronik intestinal psödoobstrüksiyon
GİS Karsinoid tümörleri
İnce barsak neoplazmları
İnce barsak hastalıklarını yönetir

Kalın Barsak Hastalıklarını Yönetir
Kolon motilitesi
Kalın barsak hastalıklarını tanır, takip 
ve tedavisni yönetir Kalın barsak anatomisini belirler Kalın barsak anatomisini tanımlar

Kalın barsak fizyolojisini belirler Kalın barsak fizyolojisini tanımlar
Kalın barsak hastalıklarının patofizyolojisini 
belirler Kalın barsak hastalıklarının patofizyolojisini tanımlar
Kalın barsak hastalıklarının semptomlarını 
belirler Kalın barsak hastalıklarının semptomlarını tanımlar
Kalın barsak hastalıklarının fizik muayene 
bulgularını belirler

Kalın barsak hastalıklarının fizik muayene bulgularını 
tanımlar

Kalın barsak hastalıklarının laboratuar 
bulgularını belirler

Kalın barsak hastalıklarının laboratuar bulgularını 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalın barsak hastalıklarının görüntüleme 
yöntemlerini belirler

Kalın barsak hastalıklarının görüntüleme yöntemlerini 
tanımlar

Kalın barsak hastalıklarının tedavisini 
belirler Kalın barsak hastalıklarının tedavisini tanımlar
Kalın barsak hastalıklarının 
komplikasyonlarını belirler

Kalın barsak hastalıklarının komplikasyonlarını 
tanımlar

Crohn hastalığı
Ülseratif kolit
Radyasyon koliti
Kolonun divertiküler hastalıkları
Kolon polipleri-polipozis sendromları
30. Kolonun malign tümörleri
Kolonun malign tümörleri
Kolonun diğer hastalıkları

USG Eğitim

Endosonografi Eğitim Endosonografi işlemini tanımlar
Endosonografi cihazlarını tanımlar Radiyal endosonografi

Lineer endosonografi
Endosonografi endikasyonlarını tanımlar Tanısal amaçlı endikasyonları tanımlar

Tedavi amaçlı endikasyonları tanımlar
Hastayı işlem hakkında bilgilendirir ve olur 
formu alır
Endosonografi işlemi sırasında uygulanacak 
sedasyonu tanımlar
Endosonografi komplikasyonlarını tanımlar
Komplikasyonları yönetir

Enteroskopi ve Kapsül endoskopi 
Eğitim Enteroskopiyi tanımlar Enteroskopi cihazlarını tanımlar Tek balon enteroskopi

Çift balon enteroskopi
Enteroskopi endikasyonlarını tanımlar Tanısal amaçlı endikasyonları tanımlar

Tedavi amaçlı endikasyonları tanımlar
Enteroskopi sırasında yapılan işlemleri tanımlar Endoskopik biyopsiyi tanımlar

Endoskopik polipektomiyi tanımlar
Endoskopik mukozektomiyi tanımlar
Argon plazma koagülasyon uygulamasını tanımlar
Heater probe uygulamasını tanımlar
Endoskopik skleroterapiyi tanımlar
Endoskopik klips uygulamasını tanımlar
Endoskopik işaterlemeyi tanımlar
Endoskopik stent yerşetirilmesini tanımlar

Hastayı işlem hakkında bilgilendirir ve olur formu alır
Enteroskopi işlemi sırasında uygulanacak sedasyonu 
tanımlar
Enteroskopi işleminin komplikasyonlarını tanımlar
Komplikasyonları yönetir

Kapsül endoskopiyi tanımlar Kapsül endoskopi tiplerini tanımlar Özefagus tipi
İnce barsak tipi
Kolon tipi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kapsül endoskopi endikasyonlarını tanımlar
Kapsül endoskopi yapılamayacak durumları tanımlar
Hastayı işlem hakkında bilgilendirir ve olur formu alır
Kapsül endoskopi komplikasyonlarını tanımlar
Komplikasyonları yönetir

Peritonoskopi Eğitimi
Üst ve Alt Endoskopi Eğitimi
Perkütan girişimler ve Karaciğer 
Biyopsisi Eğitimi Perkütan endoskopik gastrostomi

Perkütan endoskopik jejunostomi
Nazoenteral tüp yerleştirilmesi
Abdominal parasentez
Perkütan karaciğer biyopsisi
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