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

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

• Eğiticinin tam gün çalışılması gerekmektedir. 
• En az 3 yıllık bir uzmanlık deneyimi olmak zorundadır. 
• “Eğiticilerin eğitimi” gibi pedagojik formasyon eğitimi alması gereklidir. 
• İlgili alanda yapılan yeterlik sınavı belgesine sahip olmalıdır. 
• Diğer eğiticiler ile kolektif çalışma becerisine sahip olmalıdır. 
• Güncel bilimsel aktivasyonları izliyor olabilmelidir. 
• Her yıl 50 STE kredisi tutarında bilimsel aktiviteye katılmış olmalıdır.  
 

Fiziksel  

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

• Eğitici sayısı : en az 3 olmalı 
• Poliklinik hasta sayısı :  50 hasta - 2 poliklinik / gün 
• Asistan – yatak sayısı : 4 yatak / asistan 
• Acil - travma hastası bakım olanakları olmalı 
           Acil görüntüleme olanakları (konvansiyonel-USG-BT) / 24 saat 
           Acil endoskopi yapabilme olanakları olmalı 
• Yoğun bakım olanakları olmalı 
• Donanım :  
           Tam teşekküllü ameliyathane 
                  Peroperatif radyolojik görüntüleme olanakları olmalı 
                  Peroperatif frozen çalışılabilmeli 
           Her gün en az 1 ameliyat masası olmalı  
           Endoskopi ünitesi olmalı 
           Laparoskopik cerrahi olanakları olmalı 
           Cerrahi kliniğinde USG olanağı olmalı 
• Hastanenin diğer yardımcı sağlık personeli sayısı yeterli olmalı 
           Ameliyathene / Yoğun Bakım 
• Hastanenin diğer destek (ortak çalışma) branşlarının durumu:   

    Kan bankası 
    Enfeksiyon kontrol komitesi  
    Nutrisyon komitesi 
    Anestezi birimi 
    Patoloji birimi  
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    Onkoloji birimi (medikal - radyoterapi) 
           Radyoloji birimi (konvansiyonel - invaziv) 
          Gastroenteroloji birimi 
           Endokrinoloji birimi 
• Otomasyon alt yapısı 
• Klinik datasının arşivi  
• Tıbbi ve idari personel yapılanması olmalıdır 
• Cerrahi araştırma için ayrı bir finans destek sistemi olmalıdır.  
 

Portföy  

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

• Asistan eğitim sorumlusu belirlenmiş olmalı 
• Asistan 5 yıllık çalışma programı belirlenmiş olmalı 
• Asistan eğitim programı olmalı ve tüm faaliyetler kayıt altına alınmış olmalı 

Eğitim saatleri belirlenmiş olmalı 
Mortalite – morbidite toplantıları olmalı 
Olgu tartışma oturumları olmalı 
Asistan dersleri olmalı 
Seminer / literatür toplantıları olmalı  
Çift yönlü geri bildirimler yapılmalı ve arşivlenmeli 
Değerlendirme sınavları ve arşivlenmeli 
Bölüm içi ve bölüm dışı rotasyonlar yapılmalı  

• Asistan – vaka sayısı : 400 / 5 yıl ( 150 majör vaka) 
• Yatan hasta sayısı: > 1500 ( hasta spektrumu CEP’i karşılayabilmeli) 
• Online bilgiye ulaşım olanakları 
• Eğitim amaçlı simülasyon olanakları olmalı  
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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
Klinik görevler / 
vasküler hastalıklar Trombofilebit yönetimi yapar
Klinik Görevler/tiroid 
hastalıkları Tiroidit yönetimi yapar Tanı koyar Semptomlarını belirler Semptomlarını açıklar

Bulgularını belirler Periton iritasyon bulgularını tespit eder
Apendisite ait bulguları diğer akut batın nedenlerinden ayırt eder

Lab sonuçlarını değerlendirir Hematoloji sonuçlarının apendisite ait bulgularını açıklar
Görüntüleme sonuçlarını değerlendirir Direkt batın grafisi bulgularını göstererek açıklar

USG bulgularını gösterrek açıklar
BT sonuçlarını açıklar

Tedavi eder Cerrahi dışı tedavileri yönetir
Hastayı operasyona hazırlar Apandisitin operasyon hazırlığını açıklar

Hastadan aydınlatılmış onam almayı önemser
Operasyonu yapar Apendisit için insizyon yerini çizerek gösterir

Apandisitte karın duvarında geçilen katları sıralar ve önemlerini açıklar
Operasyon sürecinde oluşabilecek komplikasyonları açıklar
Apendiks bölgesi anatomik yapıları ve önemlerini göstererek açıklar

Hastayı uyanmaya teslim eder Uyanmada oluşabilecek komplikasyonları açıklar
Postop bakım yapar

Tiroidin malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
Tiroidin benign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik 
görevler/Paratiroid 
hastalıkları

Paratiroid disfonksiyonlarının 
yönetimini yapar

Klinik görevler/boyun 
kitleleri

Boyun kitlelerinin yönetimini 
yapar

Klinik Görevler/özefagus
Zenker divertikülü tanı koyar 
tedavi eder
Özefagus kanserini yönetir
Akalazyayı yönetir
Özefagus acillerini yönetir

Klinik 
Görevler/Diyafragma 
hastalıkları Hiatus hernilerini yönetir

Travmatik dyafragma 
hernilerini yönetir

Klinik Görevler/mide
Benign ülser tanı ve 
tedavisini yapar
Peptik Ülser perforasyonu 
yönetimi yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Malign mide patolojilerinin 
tanı ve tedavisini yapar
Üst GIS kanama yönetimi 
yapar

Klinik 
Görevler/duodenum 
hastalıkları

Duodenum acil hastalıklarını 
yönetir (kanama, 
perforasyon)
Duodenum benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.

Klinik Görevler/Safra 
kesesi hastalıkları

Safra kesesi acil hastalıklarını 
yönetir
Safra kesesi benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/safra 
yolları hastalıkları

Safra yolları acil 
hastalıklarını yönetir
Safra yolları benign ve 
malign hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/pankreas 
hastalıkları

Pankreas acil hastalıklarının 
yönetimini yapar
Endokrin pankreas ekskrin 
pankreas benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/dalak 
hastalıkları

Dalak acil cerahi gerektiren 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
Dalak benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/sürrenal 
hastalıklar

Sürrenal acil hastalıkların 
yönetimini yapar
Sürrenal benign ve malign 
hastalıkların tanı ve tedavisini 
yapar

Klinik Görevler/karın 
duvarı hastalıkları

Karın duvarı kaynaklı acil 
hastalıkların tanı ve acil 
tedavisini yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karın duvarından 
kaynaklanan benign ve 
malign hastalıkların tanı ve 
tedavisini yapar
Karın duvarı fıtıklarının tanı 
ve tedavisini yapar

Klinik 
Görevler/omentum ve 
mezenter hastalıkları

Omentum ve mezenter acil 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
Omentum ve mezenterin 
benign ve malign 
hastalıklarının Tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik 
Görevler/karaciğer 
hastalıkları

Karaciğere Acil müdahale 
gerekli hastalıkların tanı ve 
tedavisini yapar
Karaciğerin fonksiyonel ve 
yapısal hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
Karaciğerin benign, malign 
ve metastatik tümörlerinin 
tanı ve tedavisini yapar.

Klinik 
Görevler/retroperiton 
hastalıklar

Retroperiton kaynaklı benign 
ve malign hastalıkların tanı 
ve tedavisini yapar.
Retroperiton la ilgili acil 
hastalıkların tanı ve tedavisini 
yapar

Klinik Görevler/ince 
barsak

İnce barsak acil 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
İnce barsak benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar
İnce barsak fonksiyonel 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.

Klinik Görevler/kolon
Kolon acil hastalıklarının tanı 
ve tedavisini yapar.
Kolon benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kolon kaynaklı fonksiyonel 
hastalıkların tanı ve tedavisini 
yapar

Klinik Görevler/apendiks
Apendiks acil hastalıklarının 
tanı ve tedavisini yapar
Apendiksin benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/rektum
Rektum acil hastalıklarının 
tanı ve tedavisini yapar
Rektum benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.

Klinik Görevler/anal 
bölge hastalıkları

Anal bölge ile ilgili acil 
hastalıkların tanı ve tedavisini 
yapar
Anal bölgenin benign ve 
malign hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.
Anal bölgenin fonksiyonel 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar.

Klinik Görevler/meme 
hastalıkları

Meme benign ve malign 
hastalıkjlarının tanı ve 
tedavisini yapar
Meme malign hastalıklarının 
yönetimini yapar

Klinik Görevler/deri ve 
deri ekleri hastalıkları

Deri benign ve malign 
hastalıklarının tanı ve 
tedavisini yapar

Klinik Görevler/ genel 
konular (şok vs) Şok tedavisi yapar

Asit baz dengesi kontrolünü 
yapar
Sıvı elektrolit tedavisi yapar
Yara bakımı yapar
Sepsis tedavisi yapar
Yoğun bakım hastası 
yönetimi yapar
Asepsi antisepsi yönetimi 
yapar
Hastanın nutrisyonel 
yönetimini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi enfeksiyonların 
yönetimin yapar
Travma hastasının yönetimini 
yapar
Yanık ve donuk hastasının 
yönetimini yapar
Organ nakli yönetimi yapar
Ameliyat öncesi hasta 
hazırlama ve bakımı yapar
Postop hasta bakımı yapar
Akut batın yönetimi yapar
İntraabdominal apseleri 
tedavi eder
Peritonit tedavisi yapar

Klinik Girişim Görevleri
Minimal invaziv cerrahi 
yöntemleri kullanır ????
GIS endoskopisi yapar

YERİNE GİDECEKLER 
Temel Konular Anatomi

Anatominin genel 
kavramlarının bilinmesi Makroskopik anatomi

Hücresel anatomi
Moleküler biyoloji

Organlara ait dokuların 
ve bileşenlerinin 
yapısının, özelliklerinin 
ve işlevlerinin bilinmesi Deri

Dolaşım sistemi
Sinir sistemi
Kas-iskelet sistemi
Sindirim sistemi
Solunum sistemi
Üriner sistem
Genital sistem
Duyu organları

Sık uygulanan cerrahi 
girişimler ile ilgili 
anatomik yapıların 
bilinmesi Santral kateter yerleştirilmesi

Mesane kateteri yerleştirilmesi
Kolonoskopi
Trakeostomi
Mastektomi
Fıtık onarımı
Kolesistektomi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Swan-Ganz kateteri yerleştirilmesi
Toraks tüpü yerleştirilmesi
Bacakta alçı uygulaması
Apendektomi
Peptik ülser ameliyatı
Kolektomi
Tiroidektomi
Kist hidatik ameliyatı
Anal ameliyatlar

Diğer cerrahi birimlerde 
sıkça karşılaşılan 
anatomik yapıların 
tanımlanması Ortopedi

Gögüs Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroşirurji

Organların değişik 
tekniklerle elde edilen 
farklı görüntülerin 
bilinmesi Direkt grafiler

Kontrastlı incelemeler
Bilgisayarlı tomografi
Ultrasonografi
Manyetik rezonans görüntüleme
Anjiyografi
Pozitron emisyon tomografisi

Anatomik referanslar, 
cerrahi girişimlerde 
önemli olan anatomik 
noktalar ile ilgili 
kaynakların listelenmesi
Genel cerrahide 
karşılaşılan gelişim 
anomalilerinin, insan 
gelişiminin ve normal 
embriyolojinin anatomik 
özelliklerinin 
tanımlanması Hamilelikte apandisit

Plasenta previa
Omfalomezenterik kalıntılar
Diafragma hernisi
Vater sendromu
Trakeoözofageal fistül
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Biliyer atrezi
Malrotasyon
Urakus kisti
İmperfore anüs
Trizomi 18

Aşağıdaki anatomik 
terimlerin ayırt edilmesi Topografik anatomi

Radyografik anatomi
Supinasyon
Pronasyon
Dorsal
Ventral
Medyan plan
Midsagital plan
Koronal planİnsan anatomisinin 

laboratuvarda sıklıkla 
kullanılan fare, sıçan, 
köpek, domuz gibi 
hayvanlarla ve protozoa, 
bakteri ve virüsler dahil 
olmak üzere daha ilkel 
canlı türleriyle 
karşılaştırılması
Sık karşılaşılan majör 
doğumsal anomaliler için 
embriyolojik 
açıklamaların bilinmesi Aort anevrizması

Whipple ameliyatı
Pnömonektomi
Abdominoperineal rezeksiyon
Karaciğer nakli
İki taraflı radikal boyun diseksiyonu

Farklı radyolojik 
teknikler üzerinde 
anatomik bilginin 
öğrenilmesi
Anatomi bilgisinin 
aşağıdaki durumlara 
uygulanması Genel cerrahi hastalıklarının tanısı

Hastalara ev ailelerine aşağıdaki konularda açıklama yapılması Hastalığın embriyolojik nedeni
Cerrahi işlemin planlanması
Hastalığın seyri
Komplikasyonların açıklanması
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Kıdeme göre planlanan cerrahi uygulamalarda bu bilgilerin 
kullanılması
Uzun dönem izleme dahil olmak üzere ameliyat sonrası bakım

Fizyoloji

Aşağıdaki kavramları da 
kapsayarak normal 
fizyolojinin açıklanması Hücre büyümesi ve diferansiasyon işlemleri

Genetik ve büyümenin endokrin ve otokrin kontrolü
Normal hamilelik, embriyoloji, doğum
Homeostasis ve hücresel mediatör kavramları
Normal beslenme ve metabolizmanın biyokimyası
Sıvı mekaniği ve dinamiği
Hemostaz, koagülasyon, trombogenez ve fibrinolizis
Salgısal ve düzenleyici böbrek fonksiyonları
Normal solunum ve gaz değişiminin biyomekaniği
Yara iyileşmesi ve enflamatuvar yanıt
Onkogenez
İkincil seks karakterlerinin gelişiminin nöroendokrin kontrolü
Ağrının nörofizyolojisi
Sepsise yanıt
İmmün yanıt

Sık uygulanan klinik 
testlarin normal 
değerlerinin bilinmesi
Geriatrik, pediatrik, 
bağışıklığı baskılanmış 
hastaların ve hamilelerin 
fizyolojik 
değişikliklerinin 
bilinmesi

Aşağıdaki kavramları da 
kapsayarak fizyolojik 
ilkelerin cerrahi izlem ve 
tedaviye uygulanmasının 
bilinmesi Swan-Ganz kateteri uygulanması

Yapay solunum desteği
Böbrek fonksiyon incelemeleri
Girişimsel olmayan damarsal incelemeler
Elektrokardiyografi ve ekokardiyografinin değerlendirilmesi
Beslenme durumunun değerlendirilmesi
Endokrin fonksiyon çalışmaları

Karmaşık hastalıklardaki 
karmaşık fizyolojinin 
açıklanması Kalp yetmezliği
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Böbrek yetmezliği
Solunum yetmezliği
Bağışıklık baskılanması
Malign hastalıklar
Barsak tıkanıklıkları
Beslenme bozukluğu

Fizyolojik kavramlara 
dayanarak laboratuvar 
testlerinin ve klinik 
bulguların 
yorumlanabilmesi

Cerrahi hastalığı ya da 
ağır fizyolojik bozukluğu 
olan hastaların 
değerlendirilmesi Karaciğer yetmezliği

Beslenme bozukluğu
Böbrek yetmezliği
Kanama
Kalp-akciğer yetmezliği
Elektrolit denge bozukluğu
Multipl endokrin neoplazi (MEN) gibi endokrin hastalıklar
Sepsis
Şok
Bağışıklık baskılanması

Pediatrik, geriatrik yaş 
grubunda ve hamilerdeki 
fizyolojik değişikliklere 
göre tedavi planlarının 
değiştirilmesi
Hastanın fizyolojik 
değişikliklerine göre 
klinik bulguların, 
laboratuvar testlerinin ve 
hemodinamik ölçümlerin 
kullanılması
Anormal fizyolojik 
değerlere göre tedavi 
planının değiştirilmesi
Mevcut ve olası 
beslenme desteği için 
tedavi planının 
tanımlanması ve 
oluşturulması
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Hemodinamik izlemin 
yorumlanması ve 
homeostazı sağlamak 
üzere tedavinin 
değiştirilmesi
Fizyolojiye dayalı bir 
araştırma projesi 
yürütülmesi
Normal hemostaz ile 
etkileşen sorunların 
çözümlenmesi
Solunum fonksiyon 
testlerinin incelenmesi ve 
anormal solunuma neden 
olan sorunların 
çözümlenmesi

Beslenme
Metabolizma
Yara iyileşmesi
Hematoloji
Asepsi antisepsi
Cerrahi enfeksiyonlar
Sıvı elektrolit dengesi
Asit baz dengesi

YERİNE GİDECEKLER 
Resüsitasyon ve Kritik 
Hasta Bakımı Şok ve resüsitasyon

Travma
Acil tıp
Cerrahi yoğun bakım

Yanıklar

YERİNE GİDECEKLER 
Genel Cerrahi Cerrahi immünoloji

Organ nakli
Cerrahi uygulamada etik ve 
yasal konular
Cerrahi onkoloji
Cerrahi Endoskopi ENDOSKOPİ EĞİTİMİ
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ÖNEMİ

Endoskopik işlemler, hastaların yeterli, konforlu ve doğru tanı ve 
tedavisini sağlar. Birçok hastalığın tedavisi endoskopik olarak 
yapılır. Karın kesisi olmadan tabii açıklıklardan bütün karın 
ameliyatlarının yapılması hedeflenen çağımızda cerrahın 
endoskopiden uzak olması düşünülemez. Günümüzde endoskopi 
cerrahinin vazgeçilemez temel uygulamalarındandır. Bu yüzden 
genel cerrahi eğitimi alan herkes tanı ve tedaviye yönelik standart 
endoskopik işl

TEMEL HEDEFLER ;

Endoskopik eğitim birimine ait temel hedefler;Sindirim sistemi 
endoskopisi genel cerrahi eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Asgari Endoskopik eğitimin sağlanması için her genel cerrahi 
uzmanlık eğitimi veren birimin;

Endoskopi eğitimi alacaklara yönelik hedefler;
Genel cerrahi uzmanlık eğitimi sonunda her uzmanın; Endoskopinin 
endikasyonları, kontrendikasyonları,
Endoskopinin mevcut ileri uygulamalarını ve getireceği yeni ve daha ileri 
tanı ve tedavi uygulamalarını öğrenme ve uygulama konusunda ilgi ve 
farkındalık oluşturulması,
Daha ileri endoskopik eğitimlere zemin hazırlanmasıdır.

BİLGİ HEDEFLERİ KIDEMSİZ DÜZEYİ
KIDEMLİ DÜZEYİ

BECERİ HEDEFLERİ
Masa üstü çalışması ile endoskopların tutulması, aspirasyon, hava 
su verme fonksiyonlarının kontrol edilmesi egzersizleri.

Varsa simulatör, maketler ve hayvan modellerinde de pratik 
uygulama göz-el uyumunun geliştirilmesi ve deneyim kazanılması
Normal seyreden rutin işlemlerde, deneyimli endoskopistin 
işlemine yardım ve gözetim altında endoskopun manipülasyonu 
ile ortak olmak.
Aşağıdaki endoskopik islemlerin asiste edilmesi Üst sindiriml sistemi endoskopisi,

Kolonoskopi,
Patolojik görünümlerin tanınması ve hastanın özellikleri ile 
ilişkilendirilmesi.
Sedasyon, analjezik, spazmolitik uygulamaları ve anestezi 
tekniklerinin gözlenmesi, izlenmesi kıdemi ilerledikçe 
uygulanması.
Endoskopi sistemi ve hastaların işlemlere hazırlanması.
Gözetim altında endoskopik ekipmanın temizliği ve 
dezenfeksiyonu.
Gözetim altında rijid sigmoidoskopi uygulanması.
Gözetim altında gastroskobun yutturulması, ilreletilmesi, 
manipülasyonu, normal veya patolojik görünümleri 
değerlendirilmesi.
Gözetim altında fleksibl sigmoidoskopi uygulanması.
Gözetim altında total kolonoskopi.
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Varis skleroterapisi, Yabanci cisim çıkarılması, polipektomi, 
gastrostomi, stent uygulamaları, ERCP, EMR gibi terapötik 
endoskopik islemlerin asiste edilmesi.
İleri asamada gözetim altında komplike olmayan işlemlerde 
biyopsi alınması, saplı polip çıkarılması, endoskopik gastrostomi 
gibi işlemlerin yapılması.
Hangi işlemden ne beklenmesi gerektiğinin bilinmesi ve bu bilgi 
ışığında hastalar için gereken
Olası komplikasyonların erken fark edilebilmesi için gereken 
önlemlerin alınması
Endoskopik işlemin sonunda hasta ile ilgili kayıt ve raporların, 
görüntülerin hazırlanması.
Hasta veya yakınlarına evraklarının teslimi ve hastanın ya da 
yakınlarının bilgilendirilmesi.

EĞİTİM SÜRECİ VE 
YAPILACAK İŞLEM 
SAYISI

Endoskopi eğitimi tam gözetim altında başlayıp asistanın uyum ve 
performansına göre gözetim ve denetim azaltılarak tamamen 
bağımsız uygulama hedefine ulaşılır.Standart endoskopik 
eğitimde öğrenilecek işlemler ve sıralaması şu şekilde verilmiştir. 
Üst sindirim sistemi endokopisi, fleksibl sigmodioskopi, 
kolonoskopi, mukozal biyopsi ve polipektomi, peptik darlıkların 
dilatasyonu, perkütan endoskopik gastrostomi(PEG), gastrik 
motilite çalışmaları, d

ENDOSKOPİ 
EĞİTİMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMES
İ

Endoskopi eğitiminin yeterliliği değişik yöntemlerle 
değerlendirilebilir. Asistan karnesinde bulunan ameliyat listesi 
gibi bir listeye endoskopi ile ilgili işlemlere katılım ve 
uygulamalar yazılarak endoskopi eğitimi sonunda değerlendirilme 
yapılabilir. Bilgi düzeyi, yapılan asistan sınavlarında endoskopi 
ile ilgili sorulara yer verilerek ölçülebilir.Uygulamada yeterliliğin 
değerlendirilmesinde eğitim yöneticisinin eğitim alanın işlemini 
görmesi

Minimal invaziv cerrahi
Araştırma ve biyoistatistik 
yöntemler

Ameliyat öncesi hasta 
hazırlama ve bakım TEMEL HEDEFLER

• Bir cerrahi girişim düşünülen hastada öncelikle yaş, cinsiyet, 
vücut ağırlığı ve boy gibi veriler öğrenildikten sonra başvuru 
yakınması, kısa öyküsü, özgeçmiş,soy geçmiş, sistem sorgulaması 
ve fizik muayene ile genel vücut sağlığının değerlendirilmesi.
• Hastanın ameliyat gerektiren mevcut hastalığının belirti ve 
klinik bulgularını değerlendirerek tedavi planının. yapılması.
• Planlanan cerrahi girişimin özellikleri ve bu cerrahi girişimin ve 
uygulanacak anestezi tipinin hastaya getirebileceği risklerin 
belirlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması.

20/33



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Genel	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  13/25

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
• Genel anesteziyi gerektiren elektif büyük veya küçük cerrahi 
girişimlerden önce hastada yandaş sağlık sorunları yoksa 
istenilmesi gereken en az rutin tetkiklerin bilinmesi.

BİLGİ HEDEFLERİ

Ameliyat gerektiren hastalığın şahsın sağlık verilerini olumsuz 
etkileyip etkilemediğinin, varsa bozulan değerlerin ameliyatı nasıl 
etkileyeceğinin bilinmesi.
Hastanın tüm sistemlerin sorgulanması ve bu işlemlerin 
sonucunda ortaya çıkabilecek patolojik
Üst ve alt solunum sistemiyle ilgili patolojilerin ve süreçlerin 
ameliyat sonu dönemi nasıl . Sinüzit, tonsillit, alt solunum yolu enfeksiyonu

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Pulmoner emboli
Sigara kullanımı

Solunum sisteminde akut ve kronik patolojilerin varlığında 
hastanın solunum rezervinin objektif olarak değerlendirilmesinin 
gerektiğinin bilinmesi. Boğaz ve balgam kültürlerinin alınması

Ön-arka akciğer grafisi çekilmesi
Kan gazları incelemesi
Solunum fonksiyon testlerinin yapılması ( Zorlu vital kapasite = FVC, 1. 
saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü = FEV 1 gibi )

Kalp hastalıkları yönünden aşağıdakileri kapsayacak şekilde 
değerlendirme gerektiğinin bilinmesi Efor dispnesi, paroksismal noktürnal dispne, çarpıntı hikayesi

Hipertansiyon ya da geçirilmiş miyokard infartüsü
Kardiyovasküler cerrahi girişim öyküsü
Antikoagülan, antiagregan, koroner dilatatör ya da antihipertansif ilaç 
kullanımının araştırılması

Kalp damar sistemiyle ilgili sorunların, kullanılan bazı ilaçların 
ameliyat süreci ve anesteziyi ne
. Kardiyovasküler sistemin değerlendirilebilmesinin öneminin 
kavranması ve yapılması gerekenlerin bilinmesi. EKG

Telekardiyogram

Gerektiğinde anjiyografi ya da miyokard sintigrafisi
Gastrointestinal sistemle ilgili olarak ayrıntılı sistem sorgusu ve 
fizik muayenenin öneminin kavranması. İnatçı bulantı-kusmalar

Gastroenteritler, inflamatuar barsak hastalıkları
Enfeksiyöz hepatitin sorgulanması
Hepatit marker’larının istenmesi

Kolon ameliyatları öncesinde nasıl bir hazırlık yapılması 
gerektiğinin ve bunun öneminin öğrenilmesi.öneminin bilinmesi.
Genitoüriner sistemin fonksiyonel özellikler açısından 
değerlendirilmesi, böbrek fonksiyonlarının öneminin bilinmesi. İdrar çıkışı

Enfeksiyonlar
Diğer fonksiyonel özellikler
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Fıtık ameliyatı yapılacak erkek hastalarda prostat patolojilerinin 
sorgulanması ve fizik muayene ile değerlendirilmesinin öneminin 
bilinmesi.
Üreme çağındaki kadınlarda olası bir gebeliğin atlanmamasının 
öneminin kavranması aksi takdirde doğabilecek sorunların 
öğrenilmes
Genitoüriner sistemde böbrek fonksiyon testleri ve ihtiyaç halinde 
tam idrar incelemesinin istenmesi,enfeksiyon şüphesinde 
kültürlerin alınması, gebeliğin ekarte edilmesi, gerekirse gebelik 
testi yapılma zorunluluğunun kavraması.
. Ekstremitelere ait patolojiler açısından yine sorgulama ve 
nörovasküler problemlerin varlığının anlaşılabilmesi için ayrıntılı 
fizik muayene yapılmasının öneminin kavranması.
Ekstremitelerde arteriel bir iskemi probleminin anlaşılabilmesi, 
bunun için yapılması gerekenlerin bilinmesi. Nabızların muayene edilmesi

Ekstremitede trofik bozuklukların varlığının araştırılması
Diyabetli hastalarda pratik nörolojik muayene ile nöropatiyi 
değerlendirme
Varis, kronik venöz yetmezlik, geçirilmiş derin venöz tromboz öyküsünün 
araştırılması

Endokrin sistemin genel bir sorgulama ve fizik muayene ile 
değerlendirilmesinin önemi ve bu sisteme ait patolojilerin 
ameliyat süreci ve sonrasını ne şekilde etkileyeceğinin bilinmesi.
. Endokrin sistemle ilgili olarak patolojisi bulunan hastalarda 
aşağıdakileri kapsayacak şekilde hazırlık yapmanın öneminin 
kavranması. Diyabeti olan bir hastanın normoglisemik olarak ameliyata alınması

Hipo ya da hipertiroidisi olan hastanın ötiroid hale getirilmesi
. Hiperkortizolemi varlığında alınması gereken önlemlerin bilinmesi

Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesinin öneminin 
bilinmesi. İdeal kilo, vücut kitle indeksinin saptanması

Kısa zamanda oluşan kilo kayıplarının bilinmesi
Yemek yeme alışkanlıklarındaki değişimin öğrenilmesi
Malnütrisyon ya da morbid obezite varlığının ortaya çıkarılması

Hematolojik sistemle ilgili olarak sistem sorgusunda özellikle 
halsizlik ve kanama eğiliminin dikkatle araştırılması, derinin aşırı 
soluk oluşu, peteşi, purpura gibi döküntüler açısından gözlenmesi, 
palpasyonla boyun, koltuk altı ve kasıklarda lenfadenopati 
araştırılmasının öneminin bilinmesi, tam kan tetkiki ve gerekirse 
periferik yayma istenmesi gerektiğini ve bunların sonuçlarını nasıl 
değerlendireceğinin bilinmesi.
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. Hastada önceden tanı alan bir psikiyatrik sorunun olup olmadığı 
ve bununla ilgili ilaç kullanma öyküsünün önemi, alkol ya da 
diğer madde bağımlılıklarının(özellikle morfin ve türevleri) 
araştırılması, bunlarla ilgili yoksunluk belirtilerinin neler 
olabileceğinin öğrenilmesi.
Hasta kemoterapi ya da immün sistemi baskılayıcı diğer tedavileri 
almışsa, bunların cerrahi sürecini ve daha sonraki iyileşmeyi ne 
şekilde etkileyeceğinin öğrenilmesi.
Cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişimini önlemek için ameliyat 
öncesi hastayla ilgili olarak alınması gereken önlemlerin neler 
olduğunun öğrenilmesi.
Hastaya istenen tetkiklerin her birinin ne için istendiği, gereğince 
değerlendirilmeyen tetkikin israftan başka işe yaramayacağının, 
tetkiklerin eksik bırakılması kadar gereksiz yapılmasının da yanlış 
olduğunun bilinmesi.

Ameliyat öncesi hazırlık döneminin aynı zamanda gereken 
hastalarda hemodinamik ve metabolik destekle ameliyatın optimal 
şartlarda yapılmasını sağlama dönemi olduğunun bilinmesi.
Hazırlık döneminin hastanın bilgilendirilmesi, bilgilendirilmiş 
onamının alınması, hasta ile iletişim sağlanması, hastaya iyilik 
hali ve yaşama sevinci telkini, için en uygun zaman olduğunun 
bilinmesi.

BECERİ HEDEFLERİ Fizik muayenede tespit edilen bulguların değerlendirilmesi.
Ön-arka akciğer grafisinin akciğer parankimi, mediasten, kalp 
gölgesi, plonjan guatr görünümü gibi bulgular açısından 
değerlendirilebilmesi
Kan gazları, solunum fonksiyon testlerinin sonuçlarının 
yorumlanabilmesi, sigara içen hastalarda hasta ile konuşularak 
ameliyat öncesinde sigarayı bırakmasının sağlanması.
Solunum sistemindeki enfeksiyonların uygun yöntemlerle tedavi 
edilmesi.
Elektrokardiografi, telekardiyogram, ekokardiografi, anjiyografi 
ya da talyumlu miyokard sintigrafisi gibi kardiyovasküler 
sistemin değerlendirilmesi ile ilgili incelemelerin 
yorumlanabilmesi, gerektiğinde kardioloji kliniği ile konsülte 
etme kararına varılabilmesi ve sonuçta uygun tedavilerin 
başlatılabilmesi.
Antikoagülan ilaçlar ya da aspirin kullanan hastalarda bu ilaçların 
ameliyattan en az bir hafta öncesinde kesilmesinin ve düşük 
molekül ağırlıklı heparin başlanması gerektiğinin kavranması.
Digitalize bir hastada ilacın yan etkileri ile ilgili bulguları araştırıp 
gerektiğinde kan digoksin düzeyi istenmesi.
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Ciddi sıvı açığı olan hastalarda gerekirse santral venöz kateter ve 
mesane sondası tatbik ederek sıvı replasmanına başlanılması.
Santral venöz kateterle ilgili çıkabilecek komplikasyonların ve 
bunların tedavisinin bilinmesi, enfektif komplikasyonlar açısından 
kateter bakım ilkelerine uyulması.
Aktif B ve C hepatiti olanlarda ya da her ikisinin taşıyıcıları için, 
hastane ortamında ya da ameliyathanede alınması gereken 
önlemlerin bilmesi ve diğer meslektaşları ile yardımcı 
sağlıkpersonelinin bu konuda eğitilmesi. Hastanın evraklarına 
gerekli uyarı işaretlerinin konulması.
Hastanın koagülasyon parametrelerinin ve karaciğer fonksiyon 
testlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde ameliyatta 
çıkabilecek problemeler için taze donmuş plazma gibi kan 
ürünlerini önceden hazırlaması.
Elektif kolon cerrahisine gidecek hastalarda ameliyattan önce en 
uygun zamanda kolon temizliğine başlaması.
Rektal tuşe yaparak hem anorektumun hem de prostatın 
durumunun değerlendirilmesi, fıtığı olan hastalarda bir prostat 
patolojisi tesbit edilirse öncelikle bunun tedavi edilmesi 
gerektiğinin bilinmesi.
Ekstremiteleri arteriel ve venöz dolaşım açısından muayene etme 
becerisinin kazanılması.
Ekstremitelerde perfüzyon bozukluğu varsa sebebinin 
araştırılması, basınç ölçümleri ya da anjiyografi gibi incelemelerin 
istenerek sonuçlarının yorumlanması.
Venöz sistemle ilgili varis, yetmezlik gibi bulgular tesbit edilirse 
ameliyat için farmakolojik ya da mekanik tromboemboli 
profilaksi yöntemlerinden birinin seçilip uygulaması.
Uzun sürebilecek majör cerrahi girişim geçirecek bir hastada 
venöz sistemle ilgili herhangi bir patoloji tesbit edilmese de 
hastanın tromboemboli riskleri açısından değerlendirmesi ve 
profilaksi uygulamalarının seçilmesi. Bu tip hastaların ameliyat 
öncesi hareketsiz kalmasının önlenmesi.
Diyabet, hipertiroidi, hipotiroidi, feokromasitoma, 
hiperkortizolemisi olan hastalarda hazırlık için gerekli 
protokollerin uygulanabilmesi.
Ciddi malnütrisyon tespit edilen hastanın protein – enerji 
gereksiniminin hesaplanarak hasta için uygun olabilecek 
parenteral, enteral ya da her ikisinin birlikte uygulandığı ameliyat 
öncesi nütrisyonel desteğin sağlanması, bunlar için gereken erişim 
yollarının (santral kateter, feeding tüp ya da stoma gibi ) tatbik 
edilmesi.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın tam kan tetkikinde anemi, trombositopeni ya da 
lökositoz tesbit ettiğinde bunların nedenlerinin araştırılması. 
Ameliyat için gerektiğinde tam kan yerine eritrosit 
süspansiyonunun tercih edilmesi, trombosit ihtiyacı ile ilgili 
kriterlerin bilmesi.

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için hastaya ameliyattan 
bir gün öncesinde duş yaptırılması, ameliyat sahasındaki kılların 
ameliyathanede makine ile epilasyonu ve profilaktik antibiotik 
uygulamasının bilinmesi ve gereken hastalarda uygulanması

Ameliyat sonu hasta bakımı
Akut karın
Abdominal cerrahi
Sindirim sistemi
Karaciğer safra yolları ve 
pankreas
Kolon rektum anüs
Endokrin cerrahi
Meme cerrahisi
Deri ve yumuşak doku
Vasküler cerrahi

Genel Cerrahiyle ilgili 
Diğer Alanlar Kadın Hastalıkları ve Doğum

Üroloji

Aşağıdaki yapıları 
içerecek şekilde 
genitoüriner sistemin 
normal anatomi ve 
fizyolojisinin tarif 
edilmesi Böbrekler

Üreterler
Mesane
Prostat, vesicula seminalisler ve vas deferens
Üretra (erkek ve kadın)
Erektil fonksiyon ve testiküler fonksiyon dahil erkek genitalleri
Temel adrenal anatomi ve fonksiyonları

Genitoüriner hastalıklar 
hakkında temel 
kavramların bilinmesi

Genitoüriner sistemin anatomisi, fizyolojisi, biyolojisi, 
mikrobiyoloji, immünoloji ve embriyolojisi
Üriner trakt hastalığının fizyopatolojisi
Böbreğin endokrin fonksiyonu
Sıvı elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenlenmesi
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Aşağıdakileri kapsayacak 
şekilde genitoüriner 
sistem hastalığıyla ilgili 
olarak anamnez alma ve 
fizik muayene yapmanın 
bilinmesi Anamnez Ağrı

Renal
Vezikal
Prostatik
Penil
Testiküler
Hematüri
Ağrılı, ağrısız
İnisyel, terminal, total
Pıhtı varlığı
Alt üriner sistem patolojilerine ait bulgular
İrritatif
Obstrüktif
Fizik Muayene
Böbrekler
Yan taraf kitleleri
Peritoneal bulgular
Sinir kökü irritabilite bulguları
Mesane
Skrotum ve içeriği
Rektal muayene (prostatı değerlendirmek için)
Kadınlarda pelvik muayene

Aşağıda örnekleri olan, 
karmaşık olmayan 
genitoüriner hastalıkların 
patolojik anatomi ve 
fizyopatolojilerinin tarif 
edilmesi Tümörler (renal, üreteral, mesane, testiküler, adrenal)

Taşlar (renal, üreteral, mesane)
Travma (testis, üst ve alt üriner trakt)
Renal enfeksiyonlar
Prostat kanseri
Benign prostatik hiperplazi ve mesane çıkım obstrüksiyonu
Reflü ve pyelonefrit
Hipospadias
Kriptorşidizm ve varikosel
İnkontinans (stres, taşma, nörojenik)
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Testis torsiyonu
İmpotans ve Peyronie hastalığı
Üretral striktür hastalığı
Priapizm

Böbrek, mesane, prostat 
ve testisin tümörlerinde 
tümör, nodüller ve 
metastazları esas alarak 
yapılan (TNM) 
sınıflamasının yapılması
Ürolojide rutin tanı 
işlemlerinin 
endikasyonlarının 
bilinmesi Sistoskopi (üreteral kateterizasyon)

Mesane kateterizasyonu
İntravenöz pyelogram
Sistogram (retrograd üreteropyelogram)
Genitoüriner sistemin bilgisayarlı tomografisi ve ultrasonografisi
Travmada ürografi
MRI kullanma endikasyonları
Retrograd üretrogram
Transrektal ultrasonografi

Genitoüriner hastalıkta 
rutin tedavi işlemlerinin 
ve endikasyonlarının 
değerlendirilmesi Mesane kateterizasyonu

Suprapubik sistostomi
Transüretral prostat 
rezeksiyonu ve diğer 
endoskopik ürolojik 
işlemlerin tanımlanması
Ürolojik konsültasyonlar 
için net ve uygun bir 
talebin özelliklerinin 
belirtilmesi
Aşağıdakileri 
tartışabilmek için 
genitoüriner sistemin 
embriyolojisinin tarif 
edilmesi Konjenital anomaliler

Radikal nefrektomi
Üreterolitotomi
Radikal sistektomi
Radikal retropubik prostatektomi
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Perineal prostatektomi
Orşiektomi
Radikal orşiektomi

Aşağıdaki kompleks 
genitoüriner 
problemler/işlemlerin 
bilinmesi Penil implantlar

Radikal cerrahi
Lazer cerrahisi
Endoskopik üroloji
Konjenital anomaliler
Pediatrik üroloji
Ürolojik onkoloji
Taş hastalığı
Karmaşık ürolojik enfeksiyonlar
Renal fonksiyon ve mesane fizyolojisi
İatrojenik dahil olmak üzere ürolojik travma
Litotripsi

Aşağıdakiler dahil olacak 
şekilde üreteral 
yaralanmaların 
tedavisinde tedavi 
seçeneklerinin 
tartışılması Üreteroüreterostomi

Perkütan drenaj
Acil nefrektomi

Bir ürolojik anamnez ve 
fizik muayenenin 
tamamlanıp kaydedilmesi
Skrotum ve kapsamıyla 
ilgili akut durumlarda 
muayene yapılması ve 
ayırıcı tanı oluşturulması

Sıvı elektrolit asit-baz 
dengesinin düzenlenmesi
Rutin muayenede 
farkedilen prostatik bir 
kitlenin gerekli 
radyolojik 
incelemelerinin 
değerlendirilmesiyle 
ayırıcı tanının yapılması
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Gözetim altında ürolojik 
hastalıklar için uygun 
tedavi planlanıp 
başlatılması Hematüri ayırıcı tanısı

Obstrüktif üropati ayırıcı tanısı
Basit enfeksiyonlar
Dirençli enfeksiyonlar
Taş hastalığı, renal neoplazi, transisyonel hücre neoplazisi
Prostat kanseri

Genitoüriner hastalığı 
olan ve yatırılarak ya da 
ayaktan tedavi edilen 
hastaların tedavisinin 
izlenmesi
Üroloji konsültasyonları 
için net ve uygun istekelr 
yazılması
Mesane kateterizasyonu 
yapılması
Travma durumlarında, 
ürolojik değerlendirme, 
tanı çalışmaları ve 
gerekli tedavinin 
yapılması
Genitoüriner 
hastalıklarda intravenöz 
pyelografi (IVP), BT ve 
ultrasonografi istenmesi 
ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi
Sistoskopi ve üretral 
kateterizasyon yapılması
Hidrosel, torsiyon ve 
varikosel için skrotal 
cerrahi uygulanması
Travma durumlarında 
üretrografi yapılması ve 
yorumlanması
Travma durumlarında 
sistografi yapılması ve 
yorumlanması
Perkütan ve açık 
sistostomi yapabilme
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Hastalık veya travmada 
nefrektomi yapabilme
Genitoüriner travmalarda 
olay yerinde ilk bakım, 
üretrografiler, 
sistografiler, 
kateterizasyonlar ve 
sistostominin 
yapılabilmesi

Göğüs cerrahisi TEMEL HEDEFLER
Genel cerrahi ile bağlantılı olarak göğüs patolojilerinin anatomi, 
fizyoloji ve fizyopatolojisinin anlaşıldığının gösterilmesi.
Bu anlayışın, genel cerrahi tarafından tedavi yapılacak torasık 
problemli hastaların tanı ve tedavisinde etkin bir şekilde 
uygulanması.

BİLGİ HEDEFLERİ
Anatomik ve fonksiyonel ilişkileri de dahil ederek torasık anatomi 
ve fizyolojiyinin öğrenilmesi. Göğüs duvarı

Solunumun yardımcı kasları
Diafragma
Mediasten
Trakea, segmental ve subsegmental bronşlar
Akciğerler
Özofagus
Kalp ve perikard
Ana damarlar ve ilk dalları
Periferik sinirler (vagus, sempatikler, interkostal, frenik, rekürran 
laringeal)

Göğüs cerrahisi girişimlerindeki endikasyonların ve sınırlamaların 
bilinerek aşağıdaki modalitelerin öğrenilmesi. Endoskopi/torakoskopi

. Standart ve pozisyonel röntgenografiler
Ultrasonografiografi
Bilgisayarlı aksiyal tomografi (BT) ve manyetik resonans görüntüleme 
(MRI)
Trakeostomi
İntübasyon ve ventilatör desteği
Merkezi damar yolları
Göğüs tüpleri

Aşağıdaki hastalıklarda tanı ve tedavi ilkelerinin genel oarak 
değerlendirilmesi. Hidrotoraks ve hemotoraks

Akciğer infiltrasyon ve kitleleri
Anormal kardiyak siluetler
Plevral effüzyonlar
Kırıklar (köprücük kemikleri, sternum, kaburgalar, skapulalar ve omurga 
)
Mediastinal kitleler
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İnfeksiyöz proçesler
Tümöral oluşumlar(yemek borusu, akciğer, akciğer dışı)

Aşağıdaki işlemlerin ve endikasyonlarının bilinmesi. İğneyle aspirasyon
Göğüs tüpü yerleştirilmesi
Mediastinoskopi
Torakoskopi
Median sternotomi
Torakotomi

Aşağıdaki gibi tanı ve tedavi testlerinin ne zaman kullanılacağının 
öğrenilmesi. Bronkoskopi ve özofagoskopi (fleksibl ve rijid)

Torakoskopi
Acil serviste torakotomi
Aortik cross klempleme
Standart torakotomi ve medyan sternotomi (Chamberlain ve book 
girişimleri)
Perikardiyal pencere/perikardiyosentez
Akciğer /ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
Pulmoner rezeksiyon

Aşağıdakilerin sonucunda meydana gelen göğüs anatomisi ve 
fizyolojisindeki değişikliklerin öğrenilmesi. Abdominal ameliyatlar

Mediastinoskopi
Torakotomiler
Sternotomiler
Torakoskopi
Torakoplastiler
Omurga ameliyatları
Boyun ameliyatları

Göğüs cerrahisinde kullanılan farklı kesi tiplerinin bilinmesi. Apikal rezeksiyonlar
Pnömonektomi
Özofajektomi
Mediastinal girişimler
Trakeal/bronşial girişimler
Özofageal stenoz ve divertikül
Torakoplasti

Toraksa künt ve penetran travmaların tedavisinde tanı ve tedavi 
yaklaşımların öğrenilmesi.
Toraks travmasında özel cerrahi tedavinin öğrenilmesi. Boyun

Özofagus
Sinirler
Mediasten
Kemik toraks
Diafram

Göğüsteki infiltratların, enfeksiyöz ve neoplastik olayların 
değerlendirilmesi ve uygun tedavinin öğrenilmesi.
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Cerrahi komplikasyonların tanı ve tedavisin bilinmesi. Fistülller (bronkoplevral, plörokutanöz, trakeoözofageal ,arteryovenöz)

Özofageal kaçak
. Loküle hemotoraks
Ameliyat sonu kanama
Ampiyem
Hava kaçakları

Aşağıdaki girişimlerin kullanımı için diagnostik ve terapötik 
endikasyonların öğrenilmesi. Rijit ve fleksibl bronkoskopi

Özofagoskopi
Torakoskopi
Lazer bronkoskopi

Aşağıdaki durumlarda kullanılan cerrahi işlemlerin 
değerlendirilmesi. Rezeksiyon veya replasman gerektiren trakeal ve bronşial yaralanmalar

Torakoplasti
Özofageal rezeksiyon/rekonstrüksiyon
Anti-reflü girişimler
Tümör nedeniyle trakea/bronşun sleeve rezeksiyonu
Myokutan flapler ve/veya sentetik materyaller kullanarak göğüs duvarı 
rekonstrüksiyonu.

BECERİ HEDEFLERİ Tanı için uygun testlerin istenmesi ve yorumlanması.
Kaburgalar, klavikula, sternum,skapula ve omurganın kırıklarının 
tanısının konması ve ilk tedavisinin düzenlenmesi.
Risk faktörleri, cerrahi rezeksiyon için aday olma, pulmoner 
fonksiyon testleri ve olası ameliyat sonu sakatlık açısından 
hastaların göğüs cerrahisi için değerlendirilmesi.
Genel toraks ameliyatlarında hastanın hazırlanması hakkında 
fikrinin olması
Aşağıdaki işlemleri gözlemleme ve yapabilme. Göğüs tüpü yerleştirilmesi

Torasentez yapılması
Basit endoskopik girişimlerin yapılması
Trakeostomilerin yapılması
Endoskopik işlemler için naso-orofaringeal/trakeal anestezi uygulaması

Diagnostik ve terapötik girişimlerden elde edilen verilerin göğüs 
patolojilerinin tedavisinin değerlendirilmesi ve planlanmasında 
kullanılması.
Ampiyemlerin cerrahi olarak tedavisi
Swan Ganz kateteri yerleştirilmesi ve aşağıdakiler için 
kardiyovasküler monitörizasyon ve hesaplamalarının yapılması. Basınçlar

Kardiyak output
Sistemik vasküler rezistans

Tüm torasık diagnostik ve terapötik endoskopik işlemelerin 
yapılması ve/veya gözlemlenmesi.
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Kaburga rezeksiyonu, ampiyem kavitelerinin tedavisi, plevral ve 
akciğer biyopsilerinin yapılması., akciğer rezeksionları ve 
mediastinoskopi/mediastinotomi lere katılım.
Göğüs travmasının tedavi edilmesi.
Göğüsteki enfeksiyöz olayların için medikal ve cerrahi tedavi 
verilmesi.
Göğüs cerrahisi ile ilgili tüm farmakoterapötiklerin uygulanması.
Göğüsteki cerrahi girişimlerle ilgili medikal durumların tedavisi.

Ortopedi
Anesteziyoloji
Patoloji
Çocuk cerrahisi
Plastik cerrahi
Yoğun bakım
Kalp damar cerrahi
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