
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 
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Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda aşağıdaki toplantılardaki tartışmalar ve kaynaklara dayanarak 

hazırlanmıştır; 

15-17.01.2010 Genel Kurul toplantısı (Antalya)  

 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Yoğun Bakımı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf:3/12 4/29



 

4 

4 

1. GİRİŞ 

Çocuk yoğun bakımın, genel pediatri pratiği içinde yer alan riskli, tek veya çoklu organ yetersizliği olan çocuklara tüm tanı, izlem ve tedavi 

yöntemlerinin gerek çocuk yoğun bakımda, gerekse yoğun bakım dışında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından 

koordinasyon ve işbirliği içinde sağlandığı multidisipliner bir uzmanlık alanıdır.  

Yoğun bakım yan dal eğitimi anesteziyoloji ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç 

hastalıkları, nöroloji ana dalları eğitimi üzerine verilir. Uzmanlık öğrencileri, eğitimleri sırasında yeterli düzeyde teorik ve pratik uygulamalar 

içinde aktif rol alırlar. Eğitim programının yapısı, uzmanlık öğrencisinin her geçen gün daha çok karar verme sorumluluğu almasını, giderek 

artan bir şekilde pratik deneyim kazanmasını ve yoğun bakım ünitesi idaresi ve yönetimi ile ilgili bilgilenmesini sağlamalıdır.  

 

2. DAYANAK 

 
a. Müfredatın Amacı  

 

Çocuk Yoğun Bakımı biliminin teorik ve pratik icrası ile ilgili tüm eğitim kurumlarında verilen eğitim ve öğretimin eşdeğerliliğini sağlamak 

üzere standartları saptamaktır. 

 

b. Müfredat hazırlık süreci  

Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen Müfredat Komisyonu bu taslağı, aşağıdaki toplantılardaki tartışmalar ve kaynaklara dayanarak 

hazırlamıştır; 
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Müfredat Komisyonları Genel Kurul Toplantısı (15-17.01.2010, Antalya),  Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği elektronik  portalında 

yapılan görüşmeler, American Board of Pediatrics Pediatric Critical Care Medicine “Subspecialty In–training, certification, and 

Maintenance of certification examinations”. 

7-8 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 taslak rapor hazırlandı.   

 

c. Asistanlık Süreci 

i. Müfredat Haritası 

Çocuk yoğun bakımda çalışma süresi: 26-28 ay 

Araştırma süresi:  6 ay 

Rotasyon süresi: 2- 4 ay 

 

Rotasyon alanları İlk yıl  1. yıl 

Anesteziyoloji (zorunlu) 1 ay  

Çocuk Acil (zorunlu) 1 ay  

Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım  1 ay 
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(seçmeli)* 

Çocuk Radyolojisi (seçmeli)*  1 ay 

Çocuk Göğüs Hastalıkları (seçmeli)*  1 ay 

Toplam   

*Eğitici tarafından belirlenir.  

 

ii. Asistanlık Süresi 

Çocuk yoğun bakım uzmanlık eğitimi toplam 3 yıldır. 

 

 

Eğitim-öğretimin yıllara göre dağılımı 

Belli organ sistemlerine özgü hastalık veya sendromların fizyolojisi, patofizyolojisi, tanısı, ayırıcı tanısı, tedavisi, komplikasyonları ve varsa 

önlenmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kapsar. Teorik ve pratik uygulamaların yıllara göre dağılımı uzmanlık öğrencisinin bilgi ve 

deneyimine göre yapılır.  
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

Excel dosyası olarak eklenmiştir. 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

Çocuk Yoğun bakım yan dal eğitimi vermesi mevzuata göre uygun görülmüş (akredite edilmiş) eğitim kurumları – çekirdek eğitim müfredat 

programına sadık kalmak kaydı ile – kendi genişletilmiş müfredat programlarını uygulayabilir.  

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık eğitiminde bilgi, beceri ve tutum kazandırma birebir eğitim şeklinde ve uzman gözetimi altında yapılmalıdır.   

 

6. STANDARTLAR 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

i. Eğitim program sorumlusu çocuk yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesine sahip en az 1 profesör/doçent/yard. doç/ 

şef/şef yardımcısı düzeyinde olmalıdır.   

ii. Eğitim kurumundaki hasta izlem ve tedavisi, uzmanlık öğrencisi pratik ve teorik eğitimi süreklidir ve eğitici kadrosu buna 
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göre planlanmalıdır.   

iii. Çocuk yoğun bakım hasta bakımı ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmalıdır. 

iv. Eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması ve eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli deneyim, ilgi, otorite 

ve zamana sahip olmalıdır. Eğitim sorumlusu kurum içi ve dışı diğer eğitim programlarının sorumluları ile sürekli irtibatta 

olmalı ve programın her öğrenci için yeterli olmasını sağlamalıdır.  

v. Çocuk yoğun bakım alanında kendi kişisel eğitimini de literatür takip ederek ve bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim 

toplantılarına katılarak sürekli hale getirmelidir. 

vi. Eğitimci öğrencilerini çocuk yoğun bakımla ilgili eğitim, hizmet ve araştırmalar yapacak şekilde yetiştirmelidir. Uzmanlık 

öğrencilerinin de buna katılmasını, sonuçlarını toplantılarda sunmalarını ve yayınlamalarını sağlamalıdır.  

vii. Çocuk yoğun bakımda kalitenin yükseltilmesi için gerekli eğitim ve deneyime sahip olmalı ve kalite yönetimi programına 

yan dal uzmanlık öğrencilerinin de katılmasını sağlamalıdır.  

viii. Çocuk yoğun bakımla ilgili iş, hukuk, ahlak ve etik konularında yeterli eğitime sahip olmalı ve bu konularda da eğitimi 

sağlamalıdır. 

ix. Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı, ileride hasta bakımının kalitesinin arttırılması ile ilgili gereksinimleri  

saptamalı ve kaynakların bulunmasını sağlamalıdır. 

x. Eğitim ölçme değerlendirme konusunda bilgili olmalıdır. 

xi. Yoğun bakımın fiziksel yapılanması ve cihaz temininde ana rolü üstlenmelidir. 

Fiziksel  

Çocuk yoğun bakım ünitesi kritik hastalara bakım vermenin yanında eğitim de veren, bir çocuk yoğun bakımcının (Eğitim 

program sorumlusunun çocuk yoğun bakım yeterlilik sertifikalarına sahip profesör/doçent/yard. doç/şef/şef yardımcısı 
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düzeyinde olmalıdır)  yönetiminde hasta merkezli multiprofesyonel bir ekibin işbirliği içinde çalıştığı bir ünitedir.  

 

 Bir çocuk yoğun bakım uzmanının kontrolünde “kapalı sistemle” çalışan bir çocuk yoğun bakım olmalıdır. 

 Hasta bakımı 24 saat boyunca çocuk yoğun bakım uzmanı bir doktor sorumluluğunda  yoğun bakım eğitimi almakta olan yan 

dal ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dal araştırma görevlileri tarafından yapılmalıdır.  

 Ünite en az 6 yataklı üçüncü basamak hizmeti verecek düzeyde olmalı, yılda en az 100 yatışı olmalıdır. 

 Çocuk yoğun bakım hasta grubu; uzmanlık eğitiminin gerektiği hasta çeşitliliğine sahip olmalı, medikal, cerrahi (travma ve 

postoperatif hastalar dahil) her türlü yoğun bakım gereksinimi olan hastaları içermelidir.  

 Ünite, müfredat programının gerektirdiği teorik ve pratik yoğun bakım yan dal eğitimi için gerekli olanaklara yeterince sahip 

olmalıdır. Yoğun bakım ünitesinin sahip olmadığı ancak eğitim programında zaruri olan konulardaki eğitim, uygun bir 

rotasyon programı ile tamamlanmalıdır. 

 Ünitenin bulunduğu veya afiliye çalıştığı hastaneler, konsültasyonlar için aşağıda belirtilen servislere sahip olmalı veya çok 

yakınında olmalıdır. 

o Çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, anesteziyoloji, çocuk nörolojisi, beyin cerrahisi, kadın doğum, 

laboratuvar, radyoloji, kan bankası, infeksiyon hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyovasküler cerrahi. 

 

 Ünitenin yazılı  rehberleri, ve standartları olmalı bunlara herkes tarafından uyulmalı ve bunlar gerektikçe yenilenmelidir. 
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Portföy  

 

Asgari Girişimsel Uygulama/Tanı Sayıları 

 

Girişimsel uygulamalar 

Uygulama Asgari uygulama sayısı/toplam eğitim süresi 

HAVAYOLU 

Entübasyon 50 

Pnömotoraks müdahalesi  5 

Torasentez 5 

Kardiyopulmoner resüsitasyon 45 

Trakeotomili hasta yönetimi  20 

Mekanik ventilatöre (invazif/non-invazif) bağlama-

izlem 

200 

DOLAŞIM 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Yoğun Bakımı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf:10/12 11/29



 

11 

11 

Santral venöz kateter takılması 60 

Kemik içi girişim 5 

Kardiyoversion/defibrilasyon 10 

Arter kateteri                                                                                                       40 

İnvazif monitorizasyon                                                                                       100 

SEDASYON UYGULAMASI 

Sedasyon yönetimi 150 

DİĞER GİRİŞİMLER  

Lomber ponksiyon 10 

Gastrostomi tüp bakımı ve değiştirme 5 

Parasentez 10 

Mide yıkama 10 

Mesane sonda uygulaması 30 

Renal replasman tedavisi  20 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

Tıpta Uzmanlık Mevzuatının gerekliliklerine göre yapılır. Uzmanlık eğitimi tamamlandığında ilgili uzmanlık derneklerinin 

düzenleyeceği yeterlik teorik ve pratik sınavına girmeleri özendirilir.  

ii. Karne 

    Hazırlanmalıdır 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Yönetmeliğin öngördüğü sınavlar yapılır.  

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

Yan Dal Uzmanlık öğrencilerinden geribildirim alınır.  

 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim kurumlarının, yukarıda belirtilen standartlara uyması standardizasyonu sağlayacaktır. 
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GÖREV GRUBU GÖREV ADI ANALİZ ALT ANALİZ
Kritik Hastada 
Kardiyovasküler 
Sistem

Gelişimsel ve işlevsel anatomi ve fizyolojisinin 
bilinmesi 

Anatomi

Miyokard mekanikleri Sarkomer fonksiyon
Kalp kas fonksiyonu
Mekanik disfonkisyon

Elektrofizyoloji Uyarının oluşumu
Uyarının iletimi
ritim bozuklukları

Miyokardiyal metabolizma ve kan akımı
Normal myokard mekanizması
anormal metabolizmanın  myokard üzerine etkisi 
bölgesel dolaşımlar

Diğer sistemlerle etkileşim
Kardiyopulmoner etkileşim
Sistemik venöz konjestyonun etkileri
pulmoner konjestyonun etkileri
Kardiyoendokrin ilişkiler

Kardiyovasküler sistem yapı ve fonksiyon 
bozukluklarının tanınması

Fizik muayene
Radyolojik değerlendirme
EKG
EKO ve Doppler flovmetri
Vasküler basıçların ve direncin ölçümleri
Kalp debisi ve kan basıncının ölçümü
Şantların tespiti ve ölçümü
Biyomarkerler

Kalp hastalıkları
Kardiyak malformasyonlar

Vasküler malformasyonlar
şok
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GÖREV GRUBU GÖREV ADI ANALİZ ALT ANALİZ
konjestif kalp yetmezlik
sistemik HT
Tamponad
Kardiyopulmoner arrest
Myokard infeksiyonları
Perikardiyal infeksiyon
Endokardiyal infeksiyon
Travmatik kardiyak hasarlanma
Kardiyak hipoksi, asfiksi
Kardiyomyopati
Myokard infarktüsü
sistemik hastalıklarda kalp

kalp-akciğer transplantasyonu Endikasyon- kontrendikasyon
Endikasyon- kontrendikasyon

Kalp cerrahisi 
Endikasyon- kontrendikasyon
Cerrahi
Endikasyon- kontrendikasyon

Vazoaktif ve inotropik tedavinin planlanabilmesi
Oksijen transport ve kullanım denklemlerinin öğrenilmesi
Kalp akciğer nakli endikasyonlarının bilinmesi
Çoklu organ yetersizliği tanı ve tedavisinin bilinmesi

Diğer şok tipleri
Kritik Hastada 
Solunum Sistemi

Gelişimsel ve işlevsel anatomi ve fizyolojisinin 
açıklar

Solunum sisteminin gelişimini bilinmesi 
Havayolu, asinüsler ve damarların fonksiyonel anatomisinin 
bilinmesi

Solunum sistemi fizyolojisinin bilinmesi 
Solunum meknizması,  gaz değişimi, pulmoner dolaşım ve 
kardiyopulmoner ilişkilerin bilmesi               

Solunum sistemi farmakolojisinin bilinmesi
Üst havayolu, akicğer, pulmoner dolaşım ve solunum kontrolü 
üzerine etkili ilaçları ve ilaçların etkilerini sayabilmeli

Solunum sistemi hastalıkları Üst solunum yolu hastalıkları
Havayollarının konjenital malformasyonunu anamnez, fizik muayne 
ve laboratuar yöntemlerini bilmeli
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GÖREV GRUBU GÖREV ADI ANALİZ ALT ANALİZ
Vasküler kompresyonlar, edinsel havayolu darlıkları, kord vokal 
paralizilerinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını 
tanımalı
Üst solunum yolu infeksiyonları (krup, epiglottit, trakeit, 
peritonsiler, retrofaringeal abse) öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 

Akciğer
Bronş, bronşial sistem hastalıkları, bronşiyal hiperaktivite 
hastalıklarının öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını 
tanımalı

Bronşiyolit, astımın öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını 
tanımalı 

Alveolar-kapiller hastalıkları
Pulmoner ödem ve inflamasyonun (genel, ARDS, kardiyojenik 
hidrostatik pulmoner ödem) öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 
Yenidoğan solunum sıkıntısı sendromunun (hyalin membran 
hastalığı, mekonyum aspirasyonu) öykü , fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı 
Ventilasyon/perfüzyon uygunsuzluğunun öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı 
Pnömonilerin (infeksiyoz, kimyasal)  öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı 

Sınıflandırılamayan solunum sistemi hastalıkları
Bronkopulmoner displazinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 
Oksijen toksisitesinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 
Pulmoner kanamalarının öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 

Pulmoner fonksiyonların mekanik bozuklukları
Göğüs kafesi disfonksiyonu ve distrofilerinin öykü, fizik muayene 
ve laboratuvar bulgularını tanımalı  
Diyafragmatik disfonksiyonun öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 

Pulmoner dolaşım bozuklukları
Pulmoner dolaşımın malformasyonlarının öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı 
Pulmoner embolinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını 
tanımalı 
Pulmoner Hipertansiyonun öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı 

Kan gazı transport bozukluklarının öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı
Solunum kontrol mekanizması bozukluklarının öykü, fizik muayene 
ve laboratuvar bulgularını tanımalı
Plevral bozukluklarının öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı

Efüzyon, ampiyem, şilotoraks, kitlenin öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı

Akciğer ve toraks travmalarının öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanımalı

Solunum Sistemi tanı yöntemleri
Fizik muayene, görüntüleme yöntemleri, kan gazı analizlerini, 
bronkoskopi, pulmoner fonksiyon testleri bilmelidir. 
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Tedavi
 Solunum sisteminin stabilizasyonu ve desteklenmesinin 
yöntemlerini ve uygulamlarını bilmeli
Post-operatif solunum desteği ihtiyacının öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı

Mekanik ve asiste ventilasyon yöntemleri
standart mekanik ventilasyon yöntemlerinin  mekanizmalarını, 
endikasyonlarını ve uygulama alanlarını ve etkilerini bilmeli 
Yüksek frekanslı ossilatuar ventilasyonun  (HFO) mekanizmalarını, 
endikasyonlarını ve uygulama alanlarını ve etkilerini bilmeli 
Non-invazif mekanik ventilasyonun mekanizmalarını, 
endikasyonlarını ve uygulama alanlarını ve etkilerini bilmeli 
Helium oksit, nitrik oksit gibi farklı gaz uygulamalarını ve vücut-
dışı gaz değişim uygulamalarının bilmeli 

Mekanik ventilasyondan ayırma yöntemlerini, birbirlerine 
üstünlüklerini, hastaya etkilerini bilmeli
Mekanik ventilasyon komplikasyonları bilmeli, bulgularını 
tanımaları, uygun görüntüleme yöntemlerini bilmeli
Trekeotomi

Gaz tedavisi Uygulama yöntemlerini, etki ve  komplikasyonlarını bilmeli

Kritik Hastada 
Nöroloji ve 
Nöromüsküler 
Sistem

Anatomik, fonkdiyonel ve fizyolojil gelişim Ana Santral sinir sistemi bileşenlerinin bilinmesi

Postnatal nöromuskuler gelişimin  bilinmesi
Sempatik sişnir sistemi bilinmesi

Parasempatik sinir sistemi

Kan-beyin barierinin bilinmesi

Nöromuskuler bileşkenin bilinmesi

Ana santral sinir sistemi nörotransmitterleri
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Metabolik ihtiyaçlar

Serebral kan akımı, düzenlenmesi ve modulasyonu

Beyin omirilik sıvısı
NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME Bilinç durumunun değerlendirilmesi

Oküler Anormallikler PuPİL YANITLARI

Ekstraokuler hareketler

Retina Muayenesi

Nöromuskuler Fonksiyon

Elektroensefelogram

EMG/Sinir ieltimi

BOS
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Görüntüleme Çalışmalrı

Evoked Potansiyelleri
Serebral kan akımı

Nörolojik Hastalıkların Patofizyolojisi ve Yönetimi Sinir hasarının hücresel mekanizmaları
Metabolk hastalıkların santral sinir sistemi yönleri Elektrolit anormaillikleri

Hepatik ensefalopati
SSS enfeksiyonlarının nörolojik yönleri

Serebral Dolaşımın vasküler hastalıkları Vaskülit

Anevrizma, arteryovenöz malformayson

Inme

Hipoksik İskemik Ensefalopati Patofizyoloji

Tedavi
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SSS ve neoplaziler Posterior fossa

Hemisferik ve 3. ventrikül

Spinal kord tümorleri
Kanser kemoterapisinin SSS bulguları

Transplantasyonun SSS komplişkasyonları

Kafa ve spinal kord travması Hasar özelliği/Fizik Muayen

Hasarın görüntüleme paterni

Patofizyoloji

Tedavi

Artmış kafa içi basıncı Hidrosefali
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Psuudotumor serebri

Serebral ödem

Herniasyon

Konvulziyon

Nöromuskuler hastalıkları Motor nöron HASTALIKLARI

Periferik Nöropatiler

Nöromuskuler bileşke hasarları

Miyopatiler
Demiyelinizan Hastalıklar
toksik sinir sistemi hastalıkları

Kritik Hastada 
Enfeksiyon, 
Bağışıklık ve 
Enflamasyon 

Gelişimsel ve işlevsel anatomi ve fizyolojisinin 
bilinmesi

Bağışıklık sistemi Genel

Fagositik sistem
Retiküloendotelyal sistem
Lenfositik sistem

Trombosit
Hümoral immun sistem

İmmün disfonksiyon Genel

İyatrojenik
Nütrisyonel
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İnfeksiyöz
Endotelyal bariyer
B-hücresi/immünoglobulinler

T-hücresi

Fagositik sistem

Retiküloendotelyal sistem (RES)

Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS) Klinik, tanı, komplikasyonlar ve tedavisi
Santral sinir sistemi enfeksiyonları Genel

Menenjit
Ensefalit
Beyin apsesi
Fungal enfeksiyonlar

Parankimal pulmoner enfeksiyonlar Bakteriyal, viral, fungal
Sepsis Çoğul organ yetmezliği, bakteriyel, viral, fungal
SIRS
Enfeksiyon ilişkili sendromlar Toksik şok sendromu

Kawasaki sendromu
Akut romatizmal ateş
Hemorojik şok ensefalopatisi
Sekonder Hemofagositik sendrom

Diğer enfeksiyonlar Ürosepsis, Peritonit, abdominal apse, Nekrotizan fasiit ve mediastinit

Oportinistik enfeksiyonlar ve immünyetmezlik Onkoloji hastası, KİT hastası, solid organ transplantasyon hastası
Enfeksiyon ajanları CMV, herpes, varisella, Pneumocystis carini, EBV, Aspergillus
İnvaziv monitörizasyonun infeksiyöz 
komplikasyonları

Foley kateter

Endotrakeal tüp Sinüzit, otit
Pnömoni

Vasküler katater
İntrakraniyak katater

İzolasyon teknikleri
Kollajen vasküler hastalıklar SLE, JRA, Dermatomiyozit, vaskülit
Anaflaksi
Antimikrobiyal tedavi Duyarlılık

Metabolizma ve atılım
Etki
Yan etkiler
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KRİTİK 
HASTADA 
RENAL SİSTEM 
VE SIVI-
ELEKTROLİTL
ER

Anatomi ve fizyoloji, böbrek dolaşımı Böbrek anatomisinin fizyolojisini, böbrek dolaşım özellikleri bilmeli

Sıvı-elektrolit dengesizliği Genel

Elektrolit bozuklukları
Hiperkalemi, hipokalemi, hipokalsemi, hipo-hipernatremi, 
magnezyum ve fosfor denge bozukluklarının fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını bilmeli,

Dehidratasyon
Hiper ve hipovolemi, dehidratasyon, şok öykü, fizik muayene  ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı

Asid-Baz bozuklukları
Asidoz, alkalozu  olan hastaların öykü, fizik muayene  ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı

Böbrek yetmezliği Genel

Renal dolaşım bozukluklarını

Damarsal hastalıklar, iskemi (prerenal azotemi, akut tubuler nekroz, 
akut kortikal nekroz) renal ven trombozu, abdominal kompartman 
sendromunun öykü, fizik muayene ve laboratuvar yöntemlerini 
bilmeli

Glomerülonefritler
Hemolitik üremik sendrom

Toksik nedenler
Çeşitli ilaçların yol açtığı böbrek hasarı,  tümör lizis sendromunu 
bilmeli, pigment nefropatilerinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını bilmeli. 

Renal replasman tedavileri
Hemodiyaliz, periton diyalizi ve sürekli renal replasman tedavi 
yöntemlerini sayabilmeli 

Hipertansiyon

Çocuklarda normal kan basıncı değerlerini, nasıl bakılacağını, 
hipertansiyonun patofizyolojisini, klinik gidişini ve 
komplikasyonlarını bilmeli, hipertansiyonlu çocuk hastanın öykü, 
fizik muayene ve laboratuvar bulgularını bilmeli

Böbrek nakli
Böbrek nakli sonrası akut böbrek yetmezliği nedenlerinin bilmeli ve 
yaşamı tehdit eden komplikasyonlarını sayabilmeli

İlaç ve organik maddelerin böbrek üzerine etkileri
METABOLİZMA 
VE 
ENDOKRİNOLO
Jİ 
HASTALIKLAR 

Adrenal bez hastalıkları
Steroid sentez aşamalarını bilmeleri, steroid etkilerini ve kritik 
hastalıklarındaki önemini söylemelidir. 

Adrenal yetmezliğin hangi yoğun bakım hastalarında olabileceğini 
bilmeli

edinsel adrenal ve konjenital adrenal yetersizliklerin öykü, fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularını bilmelidir. 

Hiperadrenalizm ( cushing, kortikosteroid toksisitesi, anabolik 
steroıd toksisitesi)

hiperkortizolizmin bulguları olan hastanın öykü, fizik muayene ve 
labratuar bulgularını bilir

feokromositomanın klinik ve laboratuvar bulgularını bilir, diğer 
hipertansif krizlerinden farkını bilir. 
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Tirod
Tiroid krizi ve hasta ötroid sendromu ve hipotiroidi düşünülen 
hastanın öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını tanımalı

Pankreas patolojileri
Diabates Mellitus, hiperinsülinizm düşünülen hastanın öykü, fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularını tanımalı

Antidiüretik hormon ve renin-anjiotensin-aldosteron 
sistemi

Antidiüretik hormon ve renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin 
patofizyolojisini bilmeli, artmış aktivitenin etkilerini bilmeli

Uygunsuz ADH sendromu, serebral tuz kaybı sendromu, santral 
diabetes insipidus düşünülen hastalarda öykü, fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını tanımalı

Paratiroid hormon ve kalsiyum metabolizması
Paratiriod hormon aşırılığı ve eksikliğinin, kalsiyum metabolizması 
üzerine etkilerini, paratiriod disfonksiyonu düşünülen hastanın öykü, 
fizik muayene ve laboratuvar bulgularını sayabilmeli

Metabolizma Normal metabolizmayı bilmeli
Aerobik ve anaerobik metabolizma işlemleri, okidatif 
fosforilizasyonu bilmeli

Yenidoğan metabolik hastalıkları
Karbonhidrat, protein, aminoasit, organik asit, üre siklus, yağ asidi 
metabolizma bozukluklarının mitikondiral hastalık olan hastaların 
öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını tanımalı

Glukoz ve kritik hastalıklar
Yenidoğan ve yenidoğan dışı hipoglisemiler, hiperglisemisi şüphesi 
olan hastanın öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını 
tanımalı

Kritik Hastada 
Hematoloji ve 
Onkoloji 

Yapı, işlev ve gelişim Hemopoetik sistem

Eritosit
Nötrofil
Makrofaj
Trombosit
Lenfosit

Özel durumlar Anemi
Besinsel
Hemolitik
aplastik
Hemoglobinopatiler
Hemorajik hastalıklar

Polisitemi
trombositopeni
trombozitoz
nötropeni
koagülopatiler
Tromboz

Kök hücre transplantasyonu
Maligniteler
Kemik iliği nakli yapılan hastada yoğun bakım 
sorunları
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Kan ve kan ürünleri kullanımı ve 
kompliklasyonlarının yönetimi

GASTROENTER
OLOJİ VE 
BESLENME

Anatomi, fonksiyon ve fizyolojisi

Çocuğun yaşa özgü beslenme ihtiyaçlarını bilmeli, beslenme ve 
sindirimde mide, pankreas, karaciğer  ve barsakların rollerini 
sayabilmeli, karaciğer metabolik etkilerini bilmeli, gastrointestinal 
dolaşım ve farmakolojiyi bilmeli, hepatik toksisteyi bilmesi gerekir.

Diğer organ sistemleriyle ilişkisi

Havayolu ve akciğerlerle ilişkisi (reflü, aspirasyon, diyafragma 
yüksekliği), mediastinum, peritonium, kardiyovasküler sistem ve 
santral sinir sistem ile olan ilişkilerini sayabilmeli ve bunların 
yolaçtığı bulguları, laboratuvar bozukluklarını sayabilmelidir. 

Fonksiyonel ve nutrisyonel değerlendirme

Gıdların alınması, emilimi, yeterliliğini  fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularıyla değerlendirebilmeli, gastrointestinal 
sistemini anatomik ve fonksiyonel olarak yeterliliğini 
değerlendirebilmeli

Gastrointestinal sistemin özel hastalıkları
Peptik Ülser, perforasyon ve gastrointestinal kanama şüphesi olan 
hastaların öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları bilir. 
Gastrointestinal sistem yanığı olan hastaların öykü, fizik muayene ve 
radyolojik bulgularını bilmeli, endoskopik yan etkilerini, endoskopi 
endikasyonlarını bilir. 
Gastrointestinal sistem obstrüksiyonu olan hastaların öykü, fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularını değerlendiri

Karaciğer ve safra yolu hastalıkları
Karaciğer yetersizliğinin klinik ve laboratuvar bulgularını bilmeli, 
karaciğer yetmezliğinin öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulgularını tanır.
Kistik fibrozis, diğer malabsorbsiyon sendromların, nekrotizan 
enterokolit, biluribin metabolizma bozukluklarının karaciğer ve diğer 
organ sistemleri üzerine etkisini öykü, fizik muayene ve laboratuvar 
bulguları ile tanır. 

Hastalıkların nutrisyonel etkileri
yanık, sepsis, malignensi, kronik enfeksiyon, böbrek yetmezliği, 
multiorgan yetmezliği olan hastlarının beslenme üzerine etkilerini 
öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile tanır. 

Çocuk Yoğun 
bakımda 
Kullanılan Genel 
Anestetik, Sedatif, 
Analjezik ve 
Nöromuskuler 
Blokan İlaçların 
Kullanımı

 İlaçların etkileri İlaçların etkilerini bilir Endikasyon ve uygulama yollarını tanımlar

 İlaçların yan etkileri ve tedavisi İlaçların yan etkilerini bilir Gelişebilecek yan etkilerin tedavisini bilir
 İlaç etkileşimleri İlaç etkileşimlerini bilir Kritik hastadaki ilaç etkileşimlerini bilir

Yoğun bakım ünitesinde ağrı ve sedasyon 
Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde sedasyon ve analjezi gerektiren 
durumları bilir

Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde sedasyon ve analjezi skorlamaları 
ve yoksunluk bulgularını bilmeli ve tedavi edebilmeli

Kas gevşeticiler
Lokal anestezikler
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Malign hipertermi
Nöroleptik malign sendrom

Travma ve 
Yanıklar

İlk değerlendirme ve stabilizasyon

FARMAKOLOJİ Farmokodinamıve farmokinetik

Otonomik noroendokrin ilişkili ilaçlar

Zehirlenmelerde 
Kritik Hasta 
İzlemi

Genel tedavi prensipleri Tedaviyi yönlendirir

Biyokimyasal antagonizm
mide boşaltımı
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Aktif kömür
Renal atılımının artırılması
Plazma organik bağlanmanın kolaylaştırılması
tüm barsak irigasyonu
yüzey dekontaminasyonu

Spesifik ajanlar
Salisilatlar
parasetamol
trisiklik antidepresan, SSRI, psikotrofik ilaçlar
teofilin tanı, patogenez, ve toksik etkileri ve tedavilerin bilinmesi
digoksin
klonidin
antikonvülzanlar
antihistaminikler
narkotikler
siyanid 
amfetaminler
bitkisel toksinler
hidrokarbonlar
korozif ajanlar
organofosfat, insektisitler
ağır metaller
karbon monoksit
illegal ilaçlar
hayvan ısırığı ve sokmalar
glikol ve alkoller
biyolojik ve nükleer maddeler

Ekstrakorporeal uzaklaştırma yöntemleri Ekstrakorporeal uzaklaştırma yöntemleri bilmeli Hangi zehirlenmelerde kullanılabileceğini bilmeli
Teknik 
prosedürler

Havayolunun sağlanması Entübasyon Endotrakeal tüpün seçimi

Endikasyonları
Tekniği
Üst hava yolu obstrüksiyonu
Bozulmuş anatomi
Yüz travması
Hava yolu yanıkları
Kafa travması ve/veya KİBAS
Spinal kord zedelenmeleri
Dolu mide
Entübasyon komplikasyonları

Krikotroidotomi
Trakeostomi
Laringeal maske havayolu
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Damar yolunun sağlanması Periferik intravenöz kateterizasyon

Arter kateterizasyonu
Santral venöz kateterizasyon
İntraosseoz girişim

Plevral drenaj
Perikardiyosentez
Abdominal parasentez
Kardiyopulmoner resusitasyon Hava yolu, solunum, dolaşım

İlaçlar
Defibrilasyon ve kardiyoversiyon
Süresi
Komplikasyonları

ECMO Kurulumu
Endikasyonları, kontrendikasyonları
Teknik

Aortik balon
Ventriküler destekleme cihazı (VAD)

Monitörizasyon Noninvaziv monitörizasyon Nabız ve kan basıncı monitörizasyonu Genel
Solunum monitörizasyonu Sayı ve ritim

Oksijenizasyon
Kapnografi

Metabolik fonksiyon ve gaz değişimi monitörizasyonu Oksijen tüketimi
Karbondiyoksit üretimi

Isı monitörizasyonu
Nöromüsküler geçiş monitörizasyonu

İnvaziv monitörizasyon Arteriyel kateterizasyon
Santral venöz kateterizasyon
İnvaziv hemodinamik monitörizasyon
İntrakraniyal basınç monitörizasyonu
Eksternal serebral ventriküler drenaj
Yeni teknikler

yoğun bakımın 
özel durumları

Hukuki Durumlar Malpraktis

Aydınlatılmış Onam formu

Çocuk istismarı

Çocuk Yoğun 
Bakımda 
Araştırma 
Yöntemleri

Denekler Çalışma ilkelerini bilmeli Çalışmalarda denek seçimini bilmeli
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GÖREV GRUBU GÖREV ADI ANALİZ ALT ANALİZ

Çalışma tasarımı ve deneklerin gruplara ayrılması 
Çalışmanın tasarlanması ve denklerin gruplara ayrılma ilkelerini 
bilmeli

Hangi çalışma türleri olduğunu ve bu çalışma türlerinde 
gruplandırma ilkelrini bilmeli

Araştırma şekilleri araştırma türlerini bilmeli Hangi çalışmalarda ne tür yöntemler seçeceğini bilmeli
Veri analizi Veri toplanmasını bilmeli Veri analizlerinin değerlendirilmesini bilmeli
Bulguların yorumlanması Çalışmalarda bulguların ortaya konmasını bilmeli Çalışmada bulguların veriliş biçimlerini, gruplandırmasını bilmeli
Biomedikal bilgiişlem Biomedikal ne oldoğunu bilmesi Bilgisayar teknolojilerinin ne olduğunu bilmesi

Sonuçların sunumu Çalışma sonuçlarının sınıflandırılmasını bilmeli
çalışma sonuçlarının diğer çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılması ve 
klinik kullanımını bilmeli

Araştırma için fon bulunması süreci Araştırma fonu kavramını bilmesi
Araştırma sırasında fonun ne zaman ve nereden temin edebileceğini 
bilmesi

Kritik Hasta 
Transportu

Hastane içi Hastane içi tansport ilkelerini bilmeli
Hastane içi transport sırasında gerekli malzemleri ve trasnport 
sırasında dikkat etmesi gereken noktaları bilmeli

Hastanelerarası Hasatneler arası transport ilkelerini bilmeli 
Hastanelerarası transport sırasında gerekli malzemeleri ve trasnport 
sırasında dikkat etmesi gereken noktaları bilmeli

Hastalık skorlama sistemleri Hastalık skorlamalarının neler olduğunu bilmeli
Hangi hastalık skorlamlarının hangi durumlarda kullanıldığını 
bilmeli

İl dışı transport
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