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Destek	  Alınan	  Kurum	  ve	  Kişiler:	  

Bu	  taslak	  21-‐22	  Temmuz	  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	   aşağıdaki	   toplantılardaki	   tartışmalar	   ve	   kaynaklara	  

dayanarak	  hazırlanmıştır;	  

Türk	  Göğüs	  Cerrahisi	  Derneği	  

15-‐17.01.2010	  Genel	  Kurul	  toplantısı	  (Antalya)	  	  

19.04.2010	  Ankara	  Yüksek	  İhtisas	  Hastanesi	  toplantısı	  

YÖK	  

Sağlık	  Bakanlığı	  Sağlık	  Eğitimi	  Genel	  Müdürlüğü	  

European	  Society	  of	  Thoracic	  Surgery	  

Türk	  Tabipler	  Birliği	  Uzmanlık	  Eğitim	  Standartları	  

Temel	  Kaynak	  Kitapları	  
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1. GİRİŞ	  VE	  ÖNSÖZ	  
	  

Bu	   çalıştayda	   kurulumuz	  Göğüs	  Cerrahi	  uzmanlık	   eğitimi	  müfredat	   ve	   standartlarını	   değerlendirmiştir.	  Uzmanlık	   eğitim	   süresinin	  5	   yıl	   olarak	  

devamı	  uygun	  görülmüştür.	  Uzmanlık	  eğitimi	  boyunca	  teorik	  eğitim	  verilmelidir.	  Bu	  eğitim	  seminer,	  olgu	  sunumu,	  makale	  tartışması	  şeklinde	  

yapılmalıdır.	   Periyodik	   olarak	   uzmanlık	   öğrencilerinin	   bilgi	   düzeylerini	   belirlemek	   üzere	   sözlü	   ve	   yazılı	   sınavlar	   yapılmalıdır.	   Tez	   konusu	  

araştırılması,	  tez	  çalışmasının	  yapılması,	  değerlendirilmesi	  ve	  yazılması	  için	  ayrıca	  zaman	  ayrılmalıdır.	  	  

Bu	  çalışmaların,	  sürekli	  tıp	  eğitimi	  ilkeleri	  içinde	  ve	  ilgili	  kurumların	  işbirliği	  ile	  güncellenmesi	  gereklidir.	  

Çalışma	   koşulları	   (ameliyathane,	   asistan	  odası,	   enfeksiyon,	   gürültü,	   radyasyon,	   ortam	  kirliliği	   ve	   strese	  maruziyet	   vb)	   dikkate	   alınarak	   sosyal	  

güvenlik	  haklarında	  iyileştirme	  yapılmasını	  gerektirir.	  Ayrıca	  uzmanlık	  öğrencilerinin	  maddi	  olanaklarında	  (nöbet	  parası,	  döner	  sermaye	  dağılımı,	  

maaş)	  iyileştirme	  yapılması	  beklenmektedir.	  Bu	  düzenlemeler	  meslek	  seçiminde	  olumlu	  katkı	  sağlayacaktır.	  	  

Göğüs	  Cerrahisi	  branşında	  eğitimin	  kalitesinin	  yükselmesine	  ve	  daha	   iyi	  uzman	  hekim	  yetişmesine	  katkıda	  bulunacağı	  şüphesiz	  olan	  böyle	  bir	  

çalıştayın	  düzenlenmesi	  ve	  eğitimcilerin	  fikir	  ve	  görüşlerinin	  serbest	  ve	  uygun	  bir	  ortamda	  ifade	  edilerek	  önerilere	  dönüştürülmesini	  sağlayan	  

Sağlık	  Bakanlığı’na	  teşekkür	  ediyoruz.	  
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2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  

Tüm	  eğitim	  kurumlarında	  verilen	  eğitim	  ve	  öğretimin	  eşdeğerliliğini	  sağlamak	  üzere	  standartları	  saptamak	  

	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

15-‐17.01.2010	  Genel	  Kurul	  toplantısı	  (Antalya)’nda	  rotasyon	  süreleri	  ve	  görev	  grupları	  saptandı.	  	  

19.04.2010	  tarihinde	  Ankara	  Yüksek	  İhtisas	  Hastanesi	  toplantısında	  müfredat	  oluşturma	  ilkeleri	  tartışıldı.	  

21-‐22	  Temmuz	  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	   görev	   gruplarında	   revizyon	   yapıldı,	   görev	   ve	   görev	   analizleri	  

değerlendirildi.	  Müfredat	  haritası	  oluşturuldu.	  Uzmanlık	  eğitimi	  standartları	  tespit	  edildi.	  	  

	  	  

c. Müfredat	  Haritası:	  

	  

1. Yıl	  asistanı:	  

Santral	  venöz	  kateterizasyon	  

Arter	  kateteri	  takılması	  

Kardioversiyon,	  defibrilasyon	  

Endotrakeal	  entübasyon	  

Resusitasyon	  

Torasentez	  
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Bronkoskopi	  

Plevra	  biyopsisi	  

Plevral	  kateter	  takılması	  

Tüp	  torokostomi	  

Torakotomi	  

Açık	  akciğer	  biyopsisi	  

Açık	  plevra	  biyopsisi	  

Torokoskopik	  plevra	  biyopsisi	  

	  Lenf	  nodu	  biyopsisi	  

	  	  

2. Yıl	  Asistanı	  

	  Wedge	  rezeksiyon	  

Sternotomi	  ve	  Kapatılması	  

Tek	  kot	  rezeksiyonu	  

Torokoskopik	  plevra	  biyopsisi	  

Açık	  büllektomi	  

Mediastinoskopi	  

Mediastinotomi	  

Rijit	  bronkoskopla	  yabancı	  cisim	  çıkarılması	  

Rijit	  Özofagoskopla	  yabancı	  cisim	  çıkarılması	  

Hidatik	  kist	  operasyonları	  
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3. Yıl	  Asistanı	  

Dekortikasyon	  

Perikardiyosentez	  

Göğüs	  duvarı	  rezeksiyonu	  

Torokoskopik	  plevra	  biopsisi	  

Torokoskopik	  büllektomi	  

Akciğer	  yaralanması	  onarımı	  

Diafragma	  perforasyon	  onarımı	  

Sempatektomi	  

	  	  

4. Yıl	  Asistanı	  

	  

Akciğerin	  anatomik	  rezeksiyonları	  

Torasik	  Çıkım	  Sendromu	  ameliyatı	  

Mediastinal	  Kitle	  Çıkarılması	  

Toraks	  deformitesi	  ameliyatları	  

Diafragma	  herniasyon	  onarımı	  

Diafragma	  perforasyon	  onarımı	  

Eksploratris	  torakotomi	  

Şilotoraks	  Cerrahisi	  
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Trakea	  dilatasyonu	  

Özofagus	  dilatasyonu	  

	  

5. Yıl	  Asistanı	  

	  	  

Genişletilmiş	  akciğer	  rezeksiyonları	  

Özefagus	  rezeksiyon	  ve	  rekonstrüksiyonu	  

Trakea	  rezeksiyonları	  

Pediatrik	  göğüs	  cerrahisi	  

	  	  

	  

d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  

Mevzuat	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

Mevzuat	  

	  

e. Asistanlık	  Süresi	  

5	  yıl	  

f. Yan	  Dallar	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

Elektronik	  ortamda	  bulunmaktadır.	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

Eğitim	  kurumları,	  kendi	  özelliklerine	  göre	  müfredatını	  genişletebilir.	  	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

Göğüs	  Cerrahisi	  uzmanlık	  eğitiminde	  bilgi,	  beceri	  ve	  tutum	  kazandırma	  birebir	  eğitim	  şeklinde,	  uzman	  gözetimi	  altında	  yapılmalıdır.	  	  	  

6. STANDARTLAR	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  

b. Fiziki	  Özellikleri	  

c. Portföy	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

En	  az	  iki	  eğitici	  

En	  az	  bir	  eğitici	  doçent	  ya	  da	  klinik	  şefi	  olmalıdır	  

Fiziksel	  	  

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

Standarta	  uygun	  ameliyathane,	  klinik	  ve	  poliklinik	  alt	  yapısının	  olması	  

Yatak	  sayısı	  en	  az	  10	  
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Kullanılabilir	  en	  az	  2	  yoğun	  bakım	  yatağı	  

Girişim	  ve	  tedavi	  odası	  

Kullanılabilir	  dershane-‐seminer	  odası	  ve	  görsel-‐işitsel	  eğitim	  araçları	  

En	  az	  şu	  medikal	  donanımın	  bulunması:	  

Rijit	  bronkoskop	  

Fiberoptik	  bronkoskop	  

Mediyastinoskop	  

Torakoskop	  	  

Rijit	  özefagoskop	  

Kullanılabilir	  seyyar	  röntgen	  cihazı	  ve	  C-‐kollu	  skopi	  

Portföy	  	  

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

Vb)	  

Genel	  anestezi	  altında	  en	  az	  yıllık	  200	  cerrahi	  operasyon	  
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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	  

Periyodik	  olarak	  uzmanlık	  öğrencisi	  anketleri	  yapılır.	  	  

b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

Eğitim	  kurumlarının	  yukarıda	  belirtilen	  standartlara	  uyması	  ülkemiz	  Göğüs	  Cerrahi	  eğitiminde	  standardizasyonu	  sağlayacaktır.	  

	  Standardizasyon	  sürecinin	  gözden	  geçirilmesi	  aktif	  olarak	  devam	  etmelidir.	  	  

TUKMOS	  süreci	  kalıcı	  olmalıdır.	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Göğüs	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:1/6

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
GENEL YETKİNLİKLER ÖYKÜ ALIR

FİZİK MUAYENE YAPAR
ETİK İLKELERE UYAR

Mesleki Mükemmelliyet Zaman Yönetimi Yapar
Enfeksiyon Kontrolü Yapar
Hizmet Kalitesini Geliştirir
Hasta Güvenliğini Sağlar
Hasta Merkezli Klinik Uygulama Yapar
Ekip Çalışması Yapar
Uzun Dönem Hekim ve Hasta Eğitimi 
Yapar
Ölmekte Olan Hastaya Bakım Yapar

İletişim Hasta ve Yakınları İle İyi İletişim Kurar
Kötü Haber Verir
Şikayetleri Karşılar
Tıbbi Hataları Yönetir

Hukuk ve Etik Hasta Mahremiyetini Gözetir
Araştırma Etiğine Uyar
Aydınlatılmış Onam Alır

Yasalara Uygun Klinik Uygulama Yapar
Göğüs Duvarı neoplazileri yönetir

Deformiteleri yönetir
torasik outlet sendromunu yönetir
sempatektomi yapar

Mediyasten mediyasten kist ve kitlelerini yönetir
mediyastiniti yönetir Tanıyı koyar ve doğrular Semptomları belirler Semptomları özellikleri ile açıklar

Bulguları belirler Bulguları açıklar
Mediastinite ait patognomonik bulguları açıklar
Bucca fasyasının anatomik özelliklerini mediastinit ile ilişkisini 
anlatır

Görüntülemeyi - lab sonuçlarını değerlendirir BT bulgularını sıralar
AC grafisindaki bulguları sıralar

Tedavi eder Tedaviyi planlar Torakotomi endikasyonlarını açıklar
Medikal tedaviyi uygular Antibiyotik seçimini nedenleri ile açıklar
Cerrahi tedaviyi uygular Torakotomi yapar

Post op bakım yapar
perikard hastalıklarını yönetir

Plevra mezotelyoma tanı koyar öykü alır semptomları sayar
mesleki maruziyeti arar

fizik muayene yapar
lab-radyolojik yöntemleri ister ve değerlendiri
plevra biyopsisi, torasentez ve torakoskopi yapar

tedavisini yönetir
mezotelyoma, plevral efüzyon, 
ampiyem Mezotelyoma tedavisini yürütür Tanı koyar

1.yıl Mezoteliomanın klinik prezentasyonu ve radyolojik bulguları 
hakkında bilgi sahibi olur.
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2.yıl Mezotelioma şüphesi olan hastaları tanır ve hangi hastada 
plevral biyopsi yapılması gerektiğini bilir.
3. yıl Minimal invazif cerrahi ile mezotelioma tanısını koyar.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri Teröpatik ve Palyatif cerrahi
3.yıl Mezoteliomada hangi cerrahi seçeneğini önereceğini bilir.
4.yıl Plörektomi-Dekortikasyon cerrahisini uygular
5.yıl Ekstraplevral pnömonektomi cerrahisini uygular

palyatif tedaviyi yürütür

Plevral efüzyon Klinik prezentasyon, plevral efüzyon tipleri

1. yıl plevral efüzyonlu hastaların klinik prezentasyonu hakkında 
bilgi sahibi olur. Plevral efüzyonların ayrımını yapar. Tüp 
torakostomi uygular

Tanı ve tedavi seçenekleri 2. yıl plevral efüzyonun etiyolojisi hakkında yorum yapar.
3.yıl tüp torakostomi ve invazif plevral biyopsi endikasyonunu 
koyar.
4-5 yıl Torakoskopik plevra biyopsisi yapar. Plöroperitoneal şant 
yerleştirir.

Ampiyem Klinik prezentasyon ve tanı

1-2.yıl ampiyemli hastaların semptomatolojisini öğrenir. Klinik 
prezentasyonu hakkında bilgi sahibi olur. Tanı için torasentez yapar. 
Tüp torakostomi uygular

Tedavi seçenekleri
3-4.yıl Açık toraks drenajı endikasyonunu koyar. Kot rezeksiyonu 
yapar ve Stoma (Eloesser flebi) açar.
5.yıl Torakomyoplasti tiplerini bilir, endikasyonunu koyar ve 
uygular.

benign hastalıklar Plevranın benign hastalıkları Pnömotoraks Klinik prezentasyon, tanı ve pnömotoraks tipleri
1-2 yıl Pnömotorakslı hastaları değerlendirir, klinik 
prezentasyonlarını öğrenir, tanısını koyar, Pnömotoraks tipleri 
hakkında yorum yapar
Tedavi seçenekleri
1-2. yıl Tüp torakostomi endikasyonlarını öğrenir ve uygular
3. yıl pnömotoraksta cerrahi endikasyonlarını öğrenir ve uygun 
hastalara önerir. Torakoskopinin temel prensiplerini kavrar.
4-5.yıl Pnömotoraksta torakoskopik ve açık cerrahiyi uygular.

Şilotoraks Klinik prezentasyon ve tanı
1-2.yıl Şilotoraksı olan hastayı değerlendirir. Klinik 
prezentasyonunu öğrenir ve nedenleri hakkında yorum yapar.
Tedavi seçenekleri
1-2.yıl Şilotoraksın metabolik etkilerini bilir, medikal tedavisini 
düzenler.
3. yıl Şilotoraksta cerrahi tedavi endikasyonunu koyar
4-5. yıl Şilotoraksta ligasyon cerrahisini uygular, uygun hastalarda 
plöroperitoneal şant yerleştirir.

malign hastalıklar Malign plevral efüzyon Klinik prezentasyon ve tanı

1-2 yıl malign plevral efüzyonlu hastaları değerlendirir, 
semptomatolojisini bilir ve torasentez ile tanıyı koyar. Tüp 
torakostomi uygular.

Cerrahi yaklaşım
3.yıl Plörodezis endikasyonunu koyar, medikal plörodezis yapar. 
Kalıcı drenaj katateri yerleştirir
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4-5. yıl Torakoskopik olarak tanıyı koyar, plörodezis uygular ve 
plöroperitoneal şant yerleştirir

Özefagus benign hastalıklarını yönetir benign hastalıların tanısını koyar semptomlarını belirler semptomların özellilerini açıklar
semptomların ayırıcı tanısını belirler

bulgularını belirler bulguların özelliklerini açıklar
görüntüleme sonuçlarını değerlendirir pasaj grafisi bulgularını açıklar

BT bulgularını açıklar
endoskopi yapar ve bulguları değerlendirir endoskopi komplikasyonlarını sayar

benign hastalıklarının tedavisini 
yönetir ameliyat endikasyolarını değerlendirir ameliyat endikasyonlarını sayar

ameliyat yapar ameliyat komplikasyonlarını sayar
postoperatif komplikasyonları değerlendirir postoperatif komplikasyonları sayar

malign hastalıklarını yönetir özefagus kanserini tanısını koyar semptomlarını belirler semptomların özelliklerini açıklar
semptomların ayırıcı tanısını belirler

bulgularını belirler bulguların özelliklerini açıklar
görüntüleme sonuçlarını değerlendirir pasaj grafisi bulgularını açıklar

pet bulgularını açıklar
BT bulgularını açıklar

endoskopi yapar ve bulguları değerlendirir endoskopi komplikasyonlarını sayar
özefagus kanserinin tedavisi yönetir ameliyat endikasyonlarını değerlendirir ameliyat endikasyonlarını sayar

ameliyat yapar
postoperatif komplikasyonları değerlendirir potsoperatif komplikasyonları sayar

Trakea
doğumsal ve edinsel hastalıkları tedavi 
eder Tanı koyar laboratuar ve radyolojik yöntemleri ister ve değerlendirir radyolojik yöntemleri seçebilir

endoskopik yöntemileri uygular
tedavi eder collar insizyonu yapabilmeli trakea anatomisini ve beslenmesini bilir

Tümörlerini tedavi eder
endoskopik girişimleri uygular

Toraks Travması travma mekanizmalarını açıklar Travma mekanizmalarını açıklar Künt toraks travması
Penetran toraks travması

göğüs duvarı travmalarını tedavi eder
Göğüs duvarının yumuşak 
dokularının travması
Göğüs duvarının kemik yapılarının 
travması Kot fraktürü

Flail chest (Yelken göğüs)
Emici (sucking) göğüs yaralanmaları
Sternum fraktürü
Tanı ve tedavi
Eşlik eden yaralanmalar

Pnömotoraks Kapalı pnömotoraks
Açık pnömotoraks
Basınçlı (Tansiyon) pnömotoraks
Tanı ve tedavi
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Hemotoraks Tanı

Operatif ve non-operatif tedavi Künt veya penetran göğüs duvarı yaralanmalı hastaları değerlendirir
Toraks boşluğunun operatif drenajının fizyolojisini ve 
mekanizmasını anlar.
Göğüs duvarı yaralanmalarının operatif ve non-operatif tedavisini 
anlar
Flail chest (yelken göğüs) patofizyolojisini anlar
Göğüs duvarı yaralanmalarını değerlendirir ve tedavi eder
Göğüs duvarı yaralanmalarının onarımı için acil operasyonlar yapar 
ve postoperatif tedaviyi düzenler

trakeobronşiyal travmaları yönetir Trakeobronşiyal yaralanma Belirti ve bugular

Radyolojik bulgular
Trakeobronşiyal yaralanmanın klinik prezentasyonu ve radyolojik 
bulgularını bilir
Transbronşiyal travmalı hastaları değerlendirir

Tanı ve tedavi. Trakeobronşiyal yaralanmanın tedavisini bilir.
Trakeobronşiyal yaralanmalarla birlikte olan yaralanmaları bilir
Transbronşiyal travmalı hastaları tedavi eder

Hava yolu kontrolü Entübasyon
Bronkoskopi
Acil trakeostomi
Tek-akciğer ventilasyonu
High - frequency ventilasyon Hava yolu tedavisinin prensiplerini bilir

Trakeobronşiyal yaralanmada bronkoskopi bulgularını bilir ve 
bronkoskopi yapar

özefagus travmalarını yönetir Özofagus travması Bulgu ve belirtiler
Radyolojik değerlendirme ( Direkt grafiler, CT scan, 
kontrastlı filmler) Özofagus travmasının etyolojisi ve prezentasyonunu bilir

Özofagus travmasının değerlendirme ve tanı metotlarını bilir, 
Özofagus travmalı hastaları değerlendirir ve diagnostik testleri 
yorumlar

Tamir metotları Primer tamir
Rezeksiyon ve rekontrüksiyon
Diversiyon
Özofagusta ayrılma (disrupt) yapan yaralanmaların tedavisini bilir, 
Özofagus yaralanması olan hastalara operatif tedavi uygular.

Komplikasyonlar

Özofagus yaralanması müdahalelerinin komplikasyonlarını ve 
tedavisini bilir. Özofagus yaralanması operasyonlarının 
komplikasyonlarına müdahale eder

diyafragma travmalarını tedavi eder Künt diafragma travması Belirti ve bulgular
Radyolojik bulgular
Operasyon endikasyonları
Operatif yaklaşım
Onarım teknikleri
Gecikmiş olgularda prezentasyon

Eşlik eden yaralanmalar
Künt diyafragmatik yaralanmaların prezentasyon, değerlendirme ve 
tedavisini bilir
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Eşlik eden yaralanmaların değerlendirilmesi ve tedavisini bilir
Gecikmiş diyafragmatik yaralanmanın prezentasyon, tanı ve 
tedavisini bilir
Erken ve/veya geç evredeki, diafragma yaralanmasını cerrahi olarak 
tamir eder. Akut ve/veya kronik diyafragmatik ve eşlik eden 
yaralanmaların operatif onarımını gerçekleştirir

Penetran diafragma travması Belirti ve bulgular
Radyolojik bulgular
Operatif yaklaşımlar
Onarım teknikleri

Eşlik eden yaralanmalar
Penetran diyafragmatik yaralanmaların prezentasyon, 
değerlendirme ve tedavisini bilir
Eşlik eden yaralanmaların değerlendirilmesi ve tedavisini bilir
Penetran diafragma yaralanmasını cerrahi olarak tamir eder
Eşlik eden yaralanmaların operatif onarımını gerçekleştirir

kardiyovasküler travmaları yönetir Kardiak kontüzyon Fizyopatoloji.
Non - invaziv diagnostik teknikler
Tedavi
Takip ve sonuçlar Kardiyak kontüzyonu değerlendirir ve tedavi eder

Penetran kardiyovasküler 
yaralanmalar Majör damar laserasyonu

Penetran kardiak travma
Koroner arterlerin laserasyonu
Perikardiyal tamponad
Tanı metotları
Tedavi

Postoperatif tedavi
Travmatik aortik transseksiyon Fizyopatoloji

Anatomik lokalizasyonlar ve operatif yaklaşımlar
Operatif tedavi
Eşlik eden yaralanmaların tedavisi Kardiyovasküler travmalı hastaları değerlendirir

Torasik aortanın deselerasyon yaralanmalarının fizyolojisini anlar
Kardiyovasküler travmatik yaralanmaların tanısında invaziv ve non-
invaziv metotları anlar
Kalp ve büyük damarların penetran yaralanmalarının onarımı için 
acil operasyonlar uygular veya bu operasyonlarda rol alır ve 
postoperatif tedaviyi düzenler
Torasik aortanın travmatik transseksiyonlarının onarımı için acil 
operasyonlar yapar veya bu operasyonlarda rol alır ve postoperatif 
tedaviyi düzenler

pulmoner travmaları yönetir Pulmoner travmalar Pulmoner kontüzyon
Pulmoner laserasyon
Travmatik pulmoner pseudokist
Pulmoner hematom

Travmatik asfiksi

Pulmoner travmalı hastaları değerlendirir, semptomatolojisini ve 
radyolojik bulgularını bilir. Tanı ve tedaviye yönelik girişimsel 
işlemleri uygular.
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Diyafragma elevasyon ve evantrasyonu tedavi eder

herniyasyonları tanır ve tedavi eder
neoplazik hastalıklarını tanır
diyafragma felcini yönetir

Klinik ve Deneysel 
Araştırma bilimsel metodları açıklar ve kullanır

bilimsel yayınların tarama ve takibini 
yapar
veri toplar ve istatistiki analizini yapar

Akciğerin neoplazi dışı 
hastalıkları enfeksiyöz hastalıklarını yönetir

konjenital hastalıklarını yönetir
büllöz hastalıkları yönetir

Akciğerin neoplastik 
hastalıkları
Preoperatif Hazırlık ve 
Postoperatif Bakım pulmoner fonksiyon testleri

preoperatif hazırlık

postoperatif komplikasyonlar
postoperatif bakım
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