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Önsöz	  

Sağlık	  alanındaki	  baş	  döndürücü	  gelişimi	   ile	  pek	  çok	  hastalığa	  çözüm	  getiren	  teknoloji	  ne	  yazık	  ki	  silah	  sanayinde	  de	  aynı	  hızla	  gelişmekte	  ve	  
daha	  sinsi,	  daha	  tahrip	  edici,	  daha	  kitlesel	  silahlar	  geliştirilmektedir.	  

Biz	  Harp	  Cerrahları	   teknoloji	  destekli	   silahlarla	  ağır	  şekilde	  yaralanmış	  hastalarla	  gittikçe	  daha	  sık	  karşılaşmaktayız.	  Bu	  silahların	  yarattığı	  ağır	  
tahribatı,	  yaralanmanın	  oluşturduğu	  etkileri	  ve	  vücudun	  yaralanmaya	  verdiği	  metabolik	  ve	  endokrin	  cevabı	  en	  iyi	  şekilde	  bilip,	   iyileşme	  savaşı	  
veren	  yaralıya	  en	  iyi	  desteği	  sağlamak	  Harp	  Cerrahının	  temel	  görevidir.	  Harp	  Cerrahı	  yaralıyı	  kurtarmak	  için	  gereğinde	  organ	  amputasyonuna	  
kadar	  gidebilen	  ağır	  kararları	  en	  doğru	  şekilde	  ve	  çok	  hızlı	  vermek	  ve	  bunları	  yetersiz	  sahra	  koşullarında	  uygulayabilmek	  zorundadır.	  Bu	  nedenle	  
tam	  donanımlı,	  hızlı	   ve	  doğru	  kararlar	  verebilen	  ve	  gerektiğinde	  diğer	  cerrahi	  branşların	  hayat	  kurtarıcı	   girişimlerini	  uygulayabilen	  bir	   cerrah	  
olarak	  yetişmesi	  kaçınılmazdır.	  

Bu	   müfredatı	   hazırlarken	   Harp	   Cerrahisi	   alanında	   yetişen	   uzmanların	   bu	   tip	   yaralanmaların	   tedavisinde	   en	   donanımlı	   şekilde	   yetişmesini	  
arzularken,	  bir	  gün	  bu	  öğretilerin	  hiç	  kullanılmak	  zorunda	  kalınmadığı	  evrensel	  barışı	  hayal	  etmekteyiz…	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Doç.	  Dr.	  Mustafa	  Tahir	  Özer	  

Doç.	  Dr.	  Yusuf	  Alper	  Kılıç	  
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1. GİRİŞ	  
	  
	  
	  
	  

2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
f. Yan	  Dallar	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  
Elektronik	  ortamda	  bulunmaktadır	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

	  

	  

	  

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

	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

• E�itim G.A.T.A. Harp Cerrahisi Bilim Dalı Ö�retim Üyeleri 
tarafından G.A.T.A.’da verilecektir. 

• Ö�retim üyeleri en az üç yıllık uzman olmalıdır. 

• Ö�retim üyelerinin en az biri Harp Cerrahisi uzmanı olmalıdır. 

• Her yıl 50 STE kredisi tutarında bilimsel aktiviteye katılmı� 
olmalıdır. 

Fiziksel  • Eğitici sayısı en az 2 olmalıdır. 
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(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) • Asistan başına 4 yatak düşmelidir. 

• Travma hastasına bakacak olanaklar olmalıdır. 

o 24 saat acil USG ve BT yapılabilmelidir. 

o Yoğun bakım olanakları olmalıdır. 

• Tam donanımlı ameliyathanesi olmalıdır. 

• Hastanenin destek birimleri: 

o Kan bankası 

o Enfeksiyon kontrol komitesi 

o Nütrisyon komitesi 

o Anestezi 

Portföy  

(Hasta Çe�itlili�i ve Sayısı, E�itimle �lgili Numune, Test, 
Vb) 

• Asistan yılda 20 ate�li silah yaralanması ameliyatına girecektir. 

• Bölüm dı�ı rotasyonlar yapılmalıdır. 

• Asistan e�itim programı dahilinde a�a�ıdaki toplantılar 
yapılmalıdır : 

o Mortalite-morbidite toplantısı 

o Olgu tartı�maları 

o Asistan dersleri 

o Seminer / literatür toplantıları 
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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 Uygulamalar / 
Görevler

Acil görüntüleme ve 
girişimsel tedavi 
yöntemleri

Radyolojik Görüntüleme 
Yöntemlerini tanı ve tedavi 
amaçlı kullanır. Direk Grafiler Direk grafileri gereğinde çekebilecek kadar teknik bilgisi olacaktır

Direk grafileri yorumlayıp tanı koyabilecektir

Ultrasonografik İncelemeler
Acil durumlarda hızlı batın USG ile batın boşluğundaki solid organları 
değerlendirebilecek
Batın boşluğunda serbest mayi olup olmadığını değerlendirebilecek
Solid organların boyutlarını lümenli organların çap ve duvar kalınlıklarını 
ve koleeksiyonların yer ve hacmini saptayabilecek
USG ile pneumo/hemothoraks, plörezi ve perikardial tamponad tanısı 
koyabilecek

Radyolojik Yöntemler 
kullanılarak yapılan bazı 
girişimsel işlemleri uygular. USG yardımlı girişimler

Gereğinde USG eşliğinde apse ve kolleksiyonlardan örnekleme 
yapabilecek ve gerekirse drenaj için dren yerleştirebilecek.
USG yardımlı zor damar yolu açma girişimlerini bilecek ve 
uygulayabilecek.

Acil Girişimsel Tedaviler Toraks Tüpü
Endikasyonlarını bilmeli ve endike olduğunda toraks tüpü takıp takibini 
yapabilmeli

Santral Damar Yolu Her türlü damar yolu açma girişimini uygulayabilmelidir
Damar yolu açmanın mümkün olmadığı hallerde interosseoz yoldan 
replasman yapabilmeli.

Acil cerrahi müdahaleler

Acil cerrahi hastalarında 
gözlenen patofizyolojik 
süreçleri kavrayabilecek ve 
klinik bulgularla 
ilişkilendirebilecek düzeyde 
anatomi, fizyoloji ve 
patofizyoloji bilgisine sahip 
olmak ve bilgiyi kullanacak 
beceriyi kazanmak.

Travmaya metabolik ve endokrin yanıtın 
bileşenlerini kavrayıp kullanabilmek. Travmaya nöroendokrin yanıtın bileşenlerini kavrayıp kullanabilecek.

Travmaya immunolojik yanıtın bileşenlerini kavrayıp kullanabilecek.
Sıvı elektrolit dengesi ve asit baz dengesi ile 
ilgili fizyolojik ve patofizyolojik durumları 
kavrayıp kullanabilmek. Sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarını tedavi edebilecek

Asit baz dengesi bozukluklarını tedavi edebilecek
Şokun tanımı, nedenleri, sınıflaması ve tedavisi 
ile ilgili patofizyolojik durumları kavrayıp 
kullanabilmek. Şok patofizyolojisi ve sınıflamasını bilecek.

Şokun tedavisini uygulayabilecek.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akut karın nedenleri, bulgu ve belirtilerini 
bilmek, bunların patofizyoloji ile ilişkilerini 
kavrayıp kullanabilmek. Akut karın nedenlerini bilecek.

Akut karının tanı ve tedavi prensiplerini bilip uygulayabilecek.

Akut cerrahi hastalıklarda 
sıklıkla görülen ve yaşamı 
tehdit eden sorunları 
tanımlayabilmek, gerekli 
tetkik ve monitorizasyon 
yöntemlerini uygulayabilmek 
ve tedavilerini yönetebilmek.

Şok patofizyolojisini kavrayıp takip için gerekli 
invaziv monitörizasyon girişimlerini ve tedavi 
için gereken resüsitasyon yöntemlerini kavrayıp 
kullanabilmek. Şok patofizyolojisini bilecek.

Şokun tedavisi ile ilgili monitorizasyon işlemlerini bilecek ve 
uygulayacak.
Şok tedavisini planlayıp uygulayabilecek.

Akut böbrek yetmezliği patofizyolojisini 
kavrayıp gelişimini önleyici proflaksiyi 
yapabilmek ve tedavide gerekli acil önlemleri 
kavrayıp kullanabilmek. Akut böbrek yetmezliği patofizyolojisini bilecek.

Akut böbrek yetmezliğini önleyici tedbirleri bilecek ve uygulayabilecek.
Akut böbrek yetmezliği tedavisini yapabilecek.

Akut solunum yetmezliği / ARDS 
patofizyolojisini kavrayıp acil tedavisini 
kavrayıp uygulayabilmek. Akut solunum yetmezliği / ARDS patofizyolojisini bilecek.

Akut solunum yetmezliği / ARDS'nin önlenmesi için gerekli tedbirleri 
bilecek ve uygulayacak.
Akut solunum yetmezliği / ARDS tedavisini yapabilecek.

Hipoterminin yaratacağı riskleri kavrayıp 
önleyici ve tedavi edici uygulamaları bilip 
uygulayabilecek. Hipotermi ve ilişkili sorunların patofizyolojisini bilecek.

Hipotermiyi önleyecek tedbirleri bilecek ve uygulayacak.
Hipotermiyi tedavi edebilecek.

Hipoglisemi / hiperglisemi tanısını koyup 
tedavisini uygulayabilecek. Hipoglisemi / hiperglisemi tanısını koyabilecek.

Hipoglisemi / hiperglisemi tedavisini yapabilecek.
Akut adrenal yetmezlik tanısını koyup tedavisini 
uygulayabilecek. Akut adrenal yetmezlik tanısını koyabilecek.

Akut adrenal yetmezlik tedavisini yürütebilecek.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İntraabdomninal 
enfeksiyonların temel tedavi 
prensiplerini, seçenekleri 
bilmek ve uygulayabilmek

İntraabdominal enfeksiyondan şüphelenip 
tanısını koyabilecek. İntraabdominal enfeksiyonların etkenlerini ve patofizyolojisini bilecek.

İntraabdominal enfeksiyon tanısını koyabilecek.
Tedavi için gereken antibiyoterapi, girişimsel 
radyolojik girişim ve cerrahi yöntemleri 
uygulayabilecek.

İntraabdominal enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisini yönetip 
uygulayabilecek.
İntraabdominal enfeksiyonların tedavisi için gereken girişimsel radyolojik 
girişimleri uygulayabilecek.
İntraabdominal enfeksiyonların tedavisi için gereken cerrahi girişimleri 
uygulayabilecek.

Abdominal kompartman sendromu 
patofizyolojisini kavrayıp tedavisini yönetmek 
için gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak ve 
uygulayacak. Abdominal kompartman sendromunun patofizyolojisini bilecek.

Abdominal kompartman sendromunun tanı ve tedavisini yapabilecek.
Nekrotizan fasiiti ve fasiite gidişi tanıyacak ve 
tedavisini yapacak. Nekrotizan fasiiti ve fasiite gidişi tanıyacak.

Nekrotizan fasiitte gerekli antibiyatik tedavisini planlayacak.
Nekrotizan fasiitte hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonlarını bilecek ve 
vakum yardımlı kapama uygulayabilecek.
Nekrotizan fasiitte cerrahi debridman yapabilecek.

Yaralı ve hasta nakli Sahada Acil Müdahale
Solunum Yolu desteği şokla mücadele ve 
resüsitasyon yöntemlerini bilip uygulayacak.

Travma hastasında acil havayolu yönetimi ve solunum desteği 
yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek
Her türlü damar yolu açma ve acil kanama durdurucu yöntemleri 
uygulayabilecektir
Şok patofizyolojisi, sıvı elektrolit dengesi ve şokla mücadeleyi bilecek ve 
uygulayacaktır.

Triyaj Hızlı ve seri hasta değerlendirme Vital bulguları değerlendirir.
Yaralanmaların ciddiyetini değerlendirir.

Triyajı uygular. Triyajın prensiplerini ve kodlama sistemlerini uygular.
Yaralı sayısını ve eldeki olanakların yeterliliğini değerlendirerek 
sevkedilecek hastalara karar verir.
Sahada tedavi edilebilecek vakaları stabilleştirip tedavi etmek, sevketmek 
ya da cepheye geri göndermek.

Gereken hastaların transferini sağlar. Sevk edilecek hastaları stabilleştirir.
Sevk yöntemine karar verir.
Hastayı sevke hazırlar.

Acil Nakil Vasıtalarının 
Kullanımı

Acil hasta nakli için sahrada haberleşme 
yöntemlerini bilecek

Gerektiğinde telli veya telsiz haberleşme cihazlarıyla iletişim kurmayı 
bilecek ve kullanacak.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ambulans tiplerine göre hastaların ne şekilde 
sevk edileceğini bilmek Hava ambulansı ile hasta sevk kriterlerini bilecek ve uygulayacak

Hava ambulansı ile sevk olan hastalara yüksek irtifanın etkilerini ve 
alınması gereken önlemleri bilecek ve uygulayacak.

Diğer dallarla ilgili acil 
girişimler Göğüs Cerrahisi

Yaralanma anında Göğüs Cerrahisi ilgili acil 
ameliyatları yapabilecek Acil Toraks tüpü endikasyonlarını bilecek ve uygulayacak

Acil/Resüsitatif torakotomi endikasyonlarını bilip uygulayabilecek.
Toraks içi kanamalarda acil hemostaz metodlarını bilip uygulayacak.
Primer tamirler, Acil lobektomi, pnemonektomi girişimlerini bilip 
uygulayacak.

Kalp Damar Cerrahisi
Yaralanmalarda Kalp Damar Cerrahisi ile ilgili 
acil ameliyatları yapabilecek

Acil şartlarda periferik dolaşımın değerlendirilmesini bilecek ve 
yapabilecek.
Acil şartlarda damar ve ven anostomozları ve primer tamir yöntemlerini 
bilecek ve uygulayacak.
Acil şartlarda şant ameliyatları yapmayı ve endikasyonlarını bilip 
uygulayabilecek.
Penetran kalp yaralanmalarına acil müdahale yöntemlerini bilip 
uygulayabilecek.

Ortopedi
Yaralanmalarda Ortopedi ile ilgili acil 
ameliyatları yapabilecek

Yaralanan ekstremitenin Nörolojik, vasküler ve ortopedik açıdan acil 
değerlendirmesini yapabilecek.
Hayatı tehdit eden kurtarılamayacak ekstremite varlığında amputasyonları 
yapabilecek.
Acil şartlarda sevk için atel ve tespit yapabilecek.

Anestezi
Acil şartlarda Anestezi ilgili acil müdahaleleri 
yapabilecek. Her türlü hava yolu desteği sağlayabilecek.

Acil ve olağanüstü koşullarda uygun anestezi ve sedasyon tekniklerini 
uygulayabilecek.

Yoğun bakım takip ve 
tedavisi

Olağan ve olağanüstü 
durumlarda yoğun bakım 
yapılanması, organizasyonu 
ve yoğun bakıma yatış ve 
çıkış ölçütleri konusunda 
bilgi sahibi olmak

Olağanüstü koşullarda yoğun bakım 
yapılanmasını bilmek, yoğun bakım ekibinin ve 
olanaklarının planlanmasını yapabilmek. Olağanüstü koşullarda yoğun bakım yapılanmasını bilecek.

Olağanüstü koşullarda yoğun bakım ekibinin ve olanaklarının 
planlanmasını yapabilecek.

Harp, afet, viral pandemi gibi durumlarda yoğun 
bakım ünitesini yönetebilecek. İhtiyaca göre yoğun bakımın yapılanmasını ve yönetimini sağlayabilecek.

İhtiyaç halinde ileri monitorizasyon ve tedavi girişimleri konusunda 
yardımcı sağlık personelini eğitip kullanabilecek.
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Yoğun bakım hastasında 
havayolu açılması ve idamesi 
ile ilgili yöntemleri 
uygulayabilecek.

Hastayı maske ile uygun şekilde 
havalandırabilecek. Hastanın maske ile havalandırılması endikasyonlarını bilecek.

Hastanın maske ile havalandırılması yöntemlerini bilecek ve uygulayacak.
Endotrakeal entübasyon yapabilecek. Havayolu anatomisini bilecek.

Uygun genişlik ve boyda tüpü seçebilecek.
Endotrakeal entübasyon yöntemlerini uygulayabilecek.

Laringeal maske ya da Combitube ile hava yolu 
açabilecek. Laringeal maske ve Combitube endikasyonlarını bilecek.

Laringeal maske ve Combitube uygulayabilecek.
Krikotiroidotomi yapabilecek. Havayolu anatomisini bilecek.

Krikotiroidotomi endikasyonlarını bilecek.
Cerrahi ve iğne krikotiroidotomisini uygulayabilecek.

Perkütan ve cerrahi trakeostomi yapabilecek.
Yoğun bakım hastasında 
invazif monitorizasyon 
yapabilecek ve kalıcı damar 
yolu açılmasına yönelik 
invazif vasküler girişimleri 
yapabilecek. Cut-down açabilecek. Önkol, kol ve bacakta cutdowm açılabilecek venlerin anatomisini bilecek.

Arter ven ayırımını yapabilecek.
Cut-down tekniğini uygulayabilecek.

İnternal juguler ven, subklavian ven ve femoral 
ven kateterizasyonu yapabilecek Santral kateterizasyon için kullanılabilecek venlerin anatomisini bilecek.

İnternal juguler ven, subklavian ven ve femoral ven kateterizasyonu 
yapabilecek.

Arteryal kateter takabilecek ve invazif kan 
basıncı monitorizasyonu yapabilecek. Arteryal kateter takılabilecek arterlerin anatomisini bilecek.

Arteryal kateter takabilecek.
Arteryal kateter yolu ile invazif basınç monitorizasyonu yapabilecek.

Yoğun bakım hastalarında 
uygulanması gerekebilecek 
diğer girişimleri yapabilecek.

Göğüs tüpü takabilecek ve su altı drenajı 
uygulayabilecek.

Hemotoraks ve pnömotoraks için acil göğüs tüpü takma endikasyonlarını 
bilecek.
Göğüs tüpü takabilecek.
Su altı drenajı uygulayabilecek.

Fasyotomi / eskaratomi endikasyonlarını bilecek 
ve uygulayabilecek. Fasyotomi / eskarotomi endikasyonlarını bilecek.

Fasyatomi / eskarotomi yapabilecek.
Tanısal periton lavajı yapabilecek. Tanısal periton lavajı endikasyonlarını bilecek.
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Tanısıal periton lavajı yapabilecek.

Suprapubik sistostomi yapabilecek. Suprapubik sistostomi endikasyonlarını bilecek.
Suprapubik sistostomi yapabilecek.

Mesane kateteri yolu ile karın içi basıncı 
ölçebilecek. Karın içi basınç artışının patofizyolojisini bilecek.

Mesane kateteri yolu ile karın içi basıncı ölçebilecek.
Kardiyopulmoner arrestte 
etkin bir resüsitasyon 
yapabilecek.

Kapalı ve açık kalp masajı tekniklerini bilmek 
ve uygulayabilmek Kapalı kalp masajı tekniklerini bilip uygulayabilecek.

Açık kalp masajı endikasyonlarını bilecek.
Açık kalp masajı yöntemlerini bilip uygulayabilecek.

Kan akımını artırabilecek ve kapalı kalp 
masajına yardımcı olarak kullanılabilecek ek 
yöntemleri bilmek

Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında kan akımını sağlayan 
mekanizmaları bilecek.
Kan akımını artırabilecek yöntemleri bilip uygulayabilecek.

Ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler 
taşikardi gibi nabızsız kardiyak arreste neden 
olan ritimleri ayırt edebilmek ve tedavilerini 
uygulayabilmek

Ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi tanısını 
koyabilecek.
Ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardinin elektriksel ve 
ilaçlar ile tedavisini bilip uygulayabilecek.

Defibrilasyon ve kardiyoversiyon 
indikasyonlarını, yöntemlerini bilmek ve 
uygulayabilmek. Defibrilasyon ve kardiyoversiyon mekanizmalarını bilecek.

Defibrilasyon ve kardiyoversiyon endikasyonlarını bilecek.
Defibrilasyon ve kardiyoversiyon yöntemlerini bilip uygulayabilecek.

Kardiyopulmoner resüsitasyonda kullanılan 
ilaçların dozlarını, uygulanma yöntemlerini ve 
etki mekanizmalarını bilmek ve 
uygulayabilmek.

Kardiyopulmoner resüsitasyonda kullanılan ilaçların endikasyonlarını 
bilecek.
Kardiyopulmoner resüsitasyonda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını 
bilecek.
Kardiyopulmoner resüsitasyonda kullanılan ilaçların uygulama 
yöntemlerini bilip uygulayabilecek.

Hastanın resüsitasyon sonrası stabilizasyonunu 
yapabilmek, gerekli ise uygun merkeze tarnsferi 
için gerekli hazırlıkları yapabilmek Hastanın resüsitasyon sonrası stabilizasyonunu yapabilecek.

Hastanın resüsitasyon sonrasıbaşka bir merkeze transferi için gerekli 
hazırlıkları yapabilecek.
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Yoğun bakım hasalarında 
sıklıkla karşılaşılan 
sorunların tanımlarını ve 
patofizyolojilerini ve 
tedavilerini bilip 
uygulayabilecek.

Akut solunum yetmezliği / ARDS tanı ve 
tedavisini yapabilmek. Akut solunum yetmezliği / ARDS'nin patofizyolojisini bilecek.

Akut solunum yetmezliği / ARDS'nin tanısını koyabilecek.
Akut solunum yetmezliği / ARDS'yi önleme yöntemlerini bilip 
uygulayabilecek.
Akut solunum yetmezliği / ARDS'nin tedavisini yapabilecek.

Akut böbrek yetmezliği ve akut tübüler 
nekrozun tanı ve tedavisini yapabilmek. Akut böbrek yetmezliği ve akut tübüler nekrozun patofizyolojisini bilecek.

Akut böbrek yetmezliği ve akut tübüler nekrozun tanısını koyabilecek.
Akut böbrek yetmezliği ve akut tübüler nekrozu önleme yöntemlerini bilip 
uygulayabilecek.
Acil şartlarda ve eldeki imkanlar dahilinde akut böbrek yetmezliği ve akut 
tübüler nekrozun tedavisini yapabilecek.

İntrakraniyal basınç artışının tanı ve tedavisini 
yapabilmek. İntrakraniyal basınç artışının nedenlerini bilecek.

İntrakraniyal basınç artışının patofizyolojisini bilecek.
İntrakraniyal basınç artışının tanısını koyabilecek.
İntrakraniyal basınç artışını önleyecek ve tedavi edecek yöntemleri 
uygulayabilecek.

Yapay solunum desteği 
yöntemlerini, 
indikasyonlarının ve temel 
mekanik ventilasyon 
modlarını bilecek ve 
uygulayacak. Mekanik ventilasyon indikasyonlarının bilecek Mekanik ventilasyon endikasyonlarını bilecek.

Temel mekanik ventilasyon modlarını bilecek ve 
uygulayacak.

Basınç/hacim kontrollü mekanik ventilasyon modunu bilecek ve 
uygulayacak.
Assist kontrol modunu bilecek ve uygulayacak.
SIMV modunu bilecek ve uygulayacak.
CPAP uygulayabilecek.
PEEP uygulayabilecek.

Mekanik ventilasyon sırasında hasta-ventilatör 
uyumsuzluğunu farkedip, sebebini ayırt ederek, 
gerekli müdahalelerde bulunabilecek

Mekanik ventilasyon sırasında hasta-ventilatör uyumsuzluğunu 
farkedebilecek.
Mekanik ventilasyon sırasında hasta-ventilatör uyumsuzluğununun 
sebebini ayırt ederek gerekli önlemleri alabilecek.
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Mekanik ventilasyona bağlı komplikasyonları, 
önleme yöntemlerini ve tedavilerini bilecek ve 
uygulayacak.

Barotravma / volutravmayı önleme yöntemlerini ve tedavilerini bilecek ve 
uygulayacak.
Mekanik ventilatöre bağlı hastada basit ve basınçlı pnömotoraks tanısı 
koyup tedavisini yapabilecek.
Mekanik ventilatöre bağlı hastada havayolunun yerinde olup olmadığını 
ayırt edebilecek.

Mekanik ventilasyondan ayırmanın uygun olup 
olmadığını değerlendirebilmek ve ayırma 
sürecini yönetebilecek.

Mekanik ventilasyonu sonlandırma endikasyonlarını bilecek, mekanik 
ventilasyondan ayırmanın uygun olup olmadığını değerlendirebilecek
Mekanik ventilatörden ayırma yöntemlerini bilip uygulayabilecek.

Mekanik ventilatördeki hastanın transferini 
yönetebilecek. Mekanik ventilatördeki hastanın transfer öncesi hazırlığını yapabilecek.

Mekanik ventilatördeki hastanın transferini yönetebilecek.

Sepsis ve septik şok yönetimi
Sepsiste mortaliteyi azaltan yöntemleri bilmek 
ve uygulamak. Erken hedefe yönelik tedaviyi planlayıp yönetebilmek.

Sepsiste mortaliteyi azalttığı düşünülen diğer yöntemleri bilip gerektiğinde 
uygulayabilmek.

Septik hastada uygun ampirik antibiyotik 
tedavisini düzenleyebilmek Sepsiste olası etken mikroorganizmaları ayırtedebilmek.

Septik hastada uygun ampirik antibiyotik tedavisini düzenleyebilmek.
Septik hastanın monitorizasyonu ve 
resüsitasyonunu yönetebilmek

Şiddetli sepsis ve septik şokta monitorizasyon yöntemlerini bilip 
uygulayabilecek.
Şiddetli sepsis ve septik şokta resüsitasyon yöntemlerini bilip 
uygulayabilecek.

Çoklu organ yetmezliği tanısını koyabilmek ve 
destek tedavisini uygulayabilmek Çoklu organ yetmezliği tanısını koyabilmek.

Organ yetmezliğinin objektif değerlendirilmesi ile ilgili skorları bilip 
kullanabilmek.
Çoklu organ yetmezliği ile ilgili destek tedavilerini bilip uygulayabilmek.

Yoğun bakım hastaları ile 
ilgili hastalık şiddeti ve çoklu 
organ yetmezliği skorlama 
sistemlerini bilmek ve 
hesaplayabilmek

Mortalite beklentisi, hastalık şiddeeti ve travma 
skorlamasını yapabilmek.

Organ yetmezliğinin objektif değerlendirilmesi ile ilgili skorları bilip 
kullanabilmek.
Hastalık şiddeti ve mortalite beklentisi ile ilgili skorları hesaplar.
Travma skorlama sistemlerini bilir ve kullanır.

Yoğun bakım hastasında 
gerekli olan profilaksi 
yöntemlerini bilmek ve 
uygulayabilmek Stres ülseri profilaksisi uygulayabilmek. Stres ülseri profilaksisi endikasyonlarını bilir.
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Stres ülseri profilaksisi yöntemlerini uygular.

Derin ve trombozu profilaksisi uygulayabilmek. Derin ve trombozu profilaksisi endikasyonlarını bilir.
Derin ve trombozu profilaksisi yöntemlerini uygular.

Nozokomiyal enfeksiyonlara yönelik profilkasi 
yöntemlerini uygulayabilmek. Nozokomiyal enfeksiyonlara yönelik profilkasi endikasyonlarını bilir.

Nozokomiyal enfeksiyonlara yönelik profilkasi yöntemlerini uygular.
Bası ülseri profilaksisi uygulayabilmek. Bası ülseri profilaksisi endikasyonlarını bilir.

Bası ülseri profilaksisi yöntemlerini uygular.
Enteral ve parenteral 
beslenmenin prensiplerini 
bilmek ve uygulayabilmek. Enteral ve parenteral beslenmeyi uygulayabilir. Enteral ve parenteral beslenme endikasyonlarını bilir.

Enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini uygular.

Eğitim ve Danışmanlık 
Uygulamaları

Sahra hastanesinde hizmet 
içi eğitim.

Sahada birlikte çalıştığı 
ekibin bilgi ve becerisini 
geliştriecek eğitimi verecek.

Sahada birlikte çalıştığı ekibin bilgi ve beceri 
konusunda eksikliklerini tespit eder ve giderir.

Sahada birlikte çalıştığı ekibin bilgi ve beceri konusunda eksikliklerini 
tespit eder.
Sahada birlikte çalıştığı Sahada birlikte çalıştığı ekibin bilgi ve beceri 
konusunda eksikliklerini hizmet içi eğitim yolu ile giderir.

Yönetsel Uygulamalar / 
Görevler Afet yönetimi

Travmaya acil müdahale
Hastaneye ulaşan yaralıya 
müdahaleyi yönetebilmek

Travmaya müdahalede hastayı bütünüyle 
değerlendirmenin önemini bilecek ve orkestra 
yöneticisi gibi ekibi yönetecek Müdahale sırasında ekip üyelerini koordine edecek

Aksayan bir nokta varsa eksikliği kompanze etmeye hazır olacak
Ekip üyelerinin motivasyonunu sağlayacak

Acil Cerrahi Hastane 
Baştabipliği görevini 
yürütebilecek

Seyyar Cerrahi Hastane ile ilgili mevzuata 
hakim olacak Konu ile ilgili mevzuatı takip eder ve bilir.
Mevzuatı bilip uygulayacak Güncel mevzuatı uygular.
Pratikte gördüğü eksik ve aksak hususlarla ilgili 
mevzuatı geliştirmeye yönelik girişimler 
yapacak

Mevzuatı geliştrimeye yönelik ihtiyaçları belirler ve düzeltilmesi için 
teklifler hazırlar.

Araştırma ve Akademik 
Uygulamalar / Görevler

Harp cerrahisi ile ilgili 
deneysel ve klinik 
çalışmalar

Yara Balistiği konusunun 
anlaşılması ve anlatılması 
amacıyla yapılacak 
araştırmalar planlayıp 
yürütebilecek.

Yara balistiği konusunda araştırma ve deneysel 
çalışmalar yapar.

Ateşli silahlarla oluşan yaralanmaların oluş mekanizmaları ve hedefe 
etkilerini ortaya koyan deneysel çalışmalar yürütür.

Ateşli silah 
yaralanmalarından korunma 
tedbirleri ile ilgili 
araştırmalar yapabilecek.

Balistik koruyucu malzeme konusunda araştırma 
yürütecek düzeyde bilgi sahibi olacak ve 
araştırma planlayarak yürütecek. Balistik koruyucu malzeme konusunda bilgi sahibi olacak.

Muhtelif koruyucu malzemenin koruyucu etkilerini deneyebilecek.
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Yeni malzemeler geliştirebilmek için konuyla ilgili malzeme bilgisi olacak.
Balistik koruyucuların koruma güçlerini test edebilecek ve koruyucu 
malzeme giyen kişilerde ortaya çıkabilecek etkileri deneysel olarak 
inceleyebilecek.

Klinik Çalışmalar 
yürütebilecek

Yaralanarak tedavi altına alınmış hastalarda 
tredavi etkinliği, süresi ve maliyeti ile ilgili 
araştırmalar yapabilecektir

Hangi tedavi yöntemleri ile hangi yaralanmanın ne kadar sürede ve ne 
şekilde iyileştiğini analiz etmek için gerekli bilgileri toplar.
Yöntemleri biribiri ile karşılaştırarak etkin olanı tespit eder.
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